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তই তিন জন সুদক্ষ অভিনেতাঁন অন্তরোধে পচ ছয দিনেৰ 

মন্যে এঈ “হবধনুর্ভঙ্গ নাটক” খানি লিখিতে হইল। তাহাদেৰ 

অগ্নবোধ, নাটক খানি গদ্যে না হইয| পদ্য হইলে বড় ভাল 
হয়, অথচ পীচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিষ। দেওয়াও চাই । সুতরাং 

এত অল্প সমযেব মধ্যে শতাধিক পুষ্ঠাৰব একখানি পুস্তক অল- 

হ্কাব-শান্-সম্ম্ ছন্দে লিখিয়া শেষ কবা যে কি পধ্য্ত দুর্ঘট, 
তাহা বল! বাহুল্য । এই জন্য আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে 
“৬1 অমিতাক্ষব ছন্দের” দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, 

পিদ্দিষ্ট সময়েব মধ্যে এক প্রকীব অনুরোধ রক্ষা কবিলাম। 

এ দেশে কবিবৰ ৬মাইকেল মধুস্দন দত্তই প্রথমে ' বাঙ্গালা 
ভাষাষ অমিত্রীক্ষবচ্ছন্দ বাঁহিব করেন। চতুর্দশ মক্ষরে মিত্রা" 

ক্ষবিক পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল 

মএকুদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ সেই চতুর্দশটি অক্ষবেই গ্রথিত। 
বন্গ-বঙ্গ-তুমিতে উক্ত কধিব মেঘনাদবধ কাব্য খানি নাঁটকাঁ- 

কাবে সজ্জিত হইয1, সর্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাঁহার পূর্বে 
বরদেশেব কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের কথাবার্তীষ 

ক্কোন নাটক অভিনীত হুর নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের 

সময় আমবা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের 

উচ্চানণ ও প্রধোগাদি বে রূপ শুনিবাছিলাম, তাহা! আজিও 

মনে জাগিবা রহিয়াছে । সেই উচ্চীবণ ও গ্রযোগাদিকে আঁমবা 

(মঘনাদবধ কাব্যের নুন ও সুন্দৰ অঙ্গ বলিষ। স্বীকার করি। 

অ[ভনযকাবিপিগেক অভিনধকাঁলে মেঘনাঁদবধেব চতুর্দশাক্ষবা- 

আন্চ অমিনাক্ষবচ্চন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্ভর্গির অনুগত হুইনা, 

আমদেব করণে কেমন আব একতব নৃতন ছন্দেব ছাচ গড়িব! 

দির(ছিল। তথন বোধ হইয্াছির্ণ বেন ম।ইকেলের অমিত্রাক্ষর 
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না হইতে আন এক প্রকাৰ অমিতাক্ষবৰ ছন্দ প্রপ্থত হও" 
তেছে। সেই আভিনবিক ঈন্দেব পক্ষপাতী ভইশা, আমি এল 
সমযে বঙ্গ-বজ ৬মিব ৬৩পুব্ব অধ্যপ্গ ও অসাধারণ নট চুডামাণ 
৬ নাখু শবচ্চগ্র ঘোব মহাণাক্ে এ কপ ছন্দে নাটব জট 

কবিষ। অভিনষ বলিতে অন্রাাপ কবি, তাহাতে তিনি বণেন বে, 

“এখন মাইকেচক অনি ণাঁক্ষ বল চ০।ক, দমে আমে পাখিবা লিড 
বাণ পার বঙ্র-ডমিন আশঙশে 21 ০৩ শালা ভন্ৰ ভভে 

আিনা।ক ছন্রের এব খাব ড অঠিতন ধটিনে গাবিত 

বেন। ই*7০%ও *৬বপ অবঙ্গা ঘটিএ1ছ 1 শবচঞ্্ খাব 
, সেই থা আমাণ মনে সাণিতাচল।” এখশ দ্রেখিনেছি, 

ফলেও তাঁভাই দাডাউঁত টলিণ। শুভক্ষণে মধুস্তদনেব অধি+ 
পোক্ষবচন্দ দেখা দ্রিাছিল, এবং অভিনধ-ক্ষত্রে অভিনীত ভইণা- 
ছিল, নহিলে আধুনিক “ভাগ ভমিনাক্ষব ঢব্দ” বালা 
হউন কিনা সন্দেহ । এই ছন্দ আঁটিনণবিক নাঁটনেব পক্ষে 
“জলবৎ তবগ” এবং লেখবেব পক্ষেও ভাই । লেকে 

অন্রবোধে বা নিজেন ইচ্ছাঁধ ছুই চবি দি'নব মধ্যে এক এক 
খাঁন| বড বড নাটক পদ্যে িখিন্টে ভঈপে এই “জণব্ং তল” 
ছন্দই--এইউ আমিএীক্ষ-ভাঙ] 'অমিএক্ষব ছন্দই--বিশেষকণে 
উপোযোগী । স্ুতবাঁং এই হখধন্ুভঙ্গ নাটকেব অধিখংশস্তলেই 
ইহাবহ অন্ুুনবণ করা হইযাঁচে। বে দিন হইতে মেবনাদবধেৰ 
অমিত্রাক্ষবচ্ছন্দ বঙ্গ ভূমিতে ছঢাইব। পডিধাছে, সেইাদন ভই- 

তেই বঙ্গেব যেখানে সেখানে এইবপ ছকঃবতা বা ছন্দোবক্তাৰ 
দল দেখ দিযাছে। তবে ছন্দঃকর্তীর অপেক্ষা ছন্দোবক্তাব 

জংখ্যা গণিবা উঠা যাষ না। পথে ঘাটে, ভাটে মাঠে ছোট 

ছোট ছেলেবাঁ৪ও মেঘনাদিক ছান্দ অভিনয কবিতে গিবা মুখে 
মুখে এই ভাঙা অখিত্রাক্ষবচ্ছন্দ গভিয। বসে। বিস্তু তা” বলিষা 
তাহাপিগ্রকে কেহ ববি বা ইহাব সব্বাঙ্গীণ গঠযিত1 বলিবে না। 

কবিবৰ ৬কৃত্তিবস ও ৬বাশীবাম মিত্র।ক্ষব ছন্দের মপো এই- 
রূপ ছন্দেব কন্কটা নমুনা দেখাইযা গিষাছেন। তাঁহাদেব 

গ্রাক্থুদ্রাঙ্কিত রামাধণ ও মঙীভ।বতেব অনেক স্থলেই ১৩% ১৪, 
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১৫, ১৬, ১৪১ ৯৮১ ১৯১ ২০ এমন কি ২১ অক্ষবেনওড পক্তি দেখা 
ঘাষ এবং কোঁন কোন স্গে কতক কতক অমিলও দৃষ্ট হইযা! 
থাকে । কিন্তু আমবা সেই হবি এই ভাঙা অমিনা- 
ক্ষবেব পবিপোষক না বলিষ1 লুক্ষার্ধীজ মাত্র বলিতে পাবি 

কিন্ত বোধ ভব, তাহাদের সমযে অমিত্রাক্ষবচ্ছন্দোভিনষ থাকিলে 
এই ছন্দ কোন কাশে দেখা দিত। 

ঈংলতডে কোন কোন অভিনতৃসম্প্রদাষ সেক্গপীব, বেন 
জন্সন, অটগষে, ইষ* প্রভৃতি স্তপ্রসিদ্ধ নাট্যপাঁক ও বাব 
টিগেব ছান্দোময নাটবেব ছন্দ এইঝপ তা৬এণিক ভাঙা 
ছন্দে পরিবর্তিত কবিষা লইবাছেন। অভিনষেব উপযোগী হইবে 
বলিব, তাহাব] এই ভাঙ! অমিত্রাক্ষব ছন্দের ভাঁওযা উডভাইযাঁ- 
ছেন। শেই হাওঘা যে, আঁমাদেবও গাষে লাগিষ।ছে, তাস্তা 
বল। খালা, কেন না ঈৎবাঁজি আসাদের বত্তমান হা ভাঁষা । 

আমি নিয়ে এইকপ ছন্দেৰ দ্ষ্টান্ত দেখাইতেছি । কভেপ্ট' 
গার্ডেন এবং ডুবি লেনস্ক বাল গিষেটবেব অধ/ক্ষগণ আনেক" 
ওটি পদ্য শাটকেব «ইন্বপ মুলচ্ছন্দেব মুণোচ্ছেদ কবিযা আঁভি- 
নবিকচ্ছন্দে ভািযাঁছেন । উ্জিত পুক্তধ ([% ০201173০০91) সঞ্ল 

হইতে সেই গুলি পুস্তকাবাবে পুদ্রিত হইয়াছে । মিসেস্ ইঞ্চবল্ড 
নাঁক্লা জনৈকা শনিপুশা অভিন্তী, সেই সমস্ত গ্রন্চেব প্রত্যেক- 
খানিতে এক একটি সমালোচনী ভূমিকা লিখিষাছেন। আমি 
এন্তনে কবিবব অট্ওষেব ৭[])9 01177) নামক পদ্য নাটকের 
চতুর্থ অন্কর দ্বিনাষ দৃশ্তের একস্তান হইতে কিঞ্চিৎ নমুন! 
ভুলিণা দিলাম । 

“০দ্ঞ, ঠা 010101001% 1 00 হাঃ ৭০০] 0109 068) 
/১৭ 10100101100 11] 1000 £ 
007 5111 10060 1100790059 /111)117 1017 7১) ০98৮ 
16 27)170151) 0720 601 0১97105 0006 ৭ 

108 091৮1 1 01760 001 
(০718, 11050 200 [19180, 101 1170৩, 

শু 9 20)19097)ড 070))০১০, 
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10001101১16 15 80816 ০1 100 (0056 500৩1৯% 
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এড্গধার্ড তং এব ৩ 1৮৮৪০৮ নামক পদ্য নাটকেক 
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এততিনন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রস্থ ভইতেও দ্ুষ্টান্ত দেখাই শা 
তাঁম, কিন্তু স্কানাভাব ও নিশ্রযোজন বণিষ| নিবস্ত হইলাম । 
যে ছুইটি স্থল উদ্ধত হইল, উতাব মধ্যে ছন্দেব নিঘমবন্ধনী 
নই, অথচ গডাঁন গভান কথায এক বকম ছন্দ হইযাছে । খিক্ 
পর্ধেও বনিষাছি এখনও বলিতেছি যে, এই ছন্দ 'অভিনেত 
দেব পক্ষেই উপবোগী,--সাঁধাবণেব পক্ষে নহে । কেন নাভ, 
তত এস্থনে বলিবাব প্রষৌজন নাই, অন্য সময়ে অন্য প্রন্তাবে 
ববাঁব চেষ্টা কবিৰ। 

মভানবি সেক্ষপীব তদীয জগছ্ছিখ্যাঁত নাটখাবলীব মধ্যে 
গন্য ও পণ। উদ্ধ ছন্বই ব্যবহাঁব কবিয়াছেন । তন্মণধা শাহাব 
পদ্যভাগ &ই "শশাত বিভক্ত » (১) মিত্রাক্ষব, ও (০) অগিত্র ্ষধ 
ছন্দ । শিত্রাক্ষব অপেক্ষা অমিত্রাক্ষব ছন্দে ভগ আক 
পেণী। তিনি যে যে শ্তলে মিত্রাক্ষব ব্যবচাৰ ক ব্বা্ছেনও 
তওংস্প৮ল অলঙ্কার শান্ত্েব*নিযম বনদি'ত হইগ্াান্ছচ » হকিস্ত 
অনিত্রাক্ষৰ ছন্দেৰ স্থলে তে নিবম *দখিতে [ওঘা যাষ ণাঁ। 
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আঁমবা দেখিয়াছি, তাহাব অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মহাকবি মিল্টন 
প্রভৃতিব অমিত্রাক্ষব ছন্দেব ন্যায় নিয়ম-বদ্ধ নহে, অভিনযেৰ 
উপযোগী হইবে বলিষ। নানাবিধ ছোট বড় *পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে 
গ্রথিত। ম্বতবাঁং উক্ত ছন্দকে আমব1! ভাঁউ1 অমিত্রাক্ষব ছন্দ 

ব1| আঁভিনয়িক ছন্দ বলি। উহা! একপভাবে লিখিত হইয়াছে 
যে, উহাকে পদ্যাঁকাব গদ্যও বল! যাইতে পাবে। আমর! 
কলিকাঁশাস্ত খিষেটাব বএল ও কবিন্থিয়ান থিয়েটরে ইংবাঁজ 
অভিনেতৃগণ কর্তৃক অভিনীত উক্ত মহাকবিব “হাঁমলেটত, 
'ম্যাকবেথ?, “কিউ. লিয়াব”, “মাচ ঞাডা এবাউট নাখিং 
«গথেলো+ প্রভৃতি নাটকগুলিব আভিনবিক বাক্যপবম্পব! শ্রবণ 

কবিযা বোধ কবিষাছিলাম যেন স্বাভাবক গদ্যে কথা কহ! হই- 
তেছে। দেশীষ রঙ্গভূমিতেও সেইবপ ভওষা উচিত । 

আমি ১২৮৫ সালে “নিভতনিবাস” মামক এক খান্নি 

কাবা গ্রন্থ বচন1 কলিষা প্রকাশ কবি) তাহাব দ্বিতীষ সর্গের 
কফিযদংশ এইবপ ভাঙা 'অমিত্রাক্ষব ছন্দে লিখিষাছিলাম, কিন্তু 
খণ্ড কাব্য প্রভৃতিহে ইচা দেন “এক ঘেয়েশ হইথা দাড়ায় 
দেখিয়, অধিক লিখি নাই । যাহা হন্টক, এ ্ডলে সেই স্থার্ন 
তুলি! দিতেছি । (যৃতপত্বীর পার্থে বসির! উন্মস্তভাবে) বিজয় 
বলিতেছেন ;-- 

“প্রিযফতমে 1--মনোবমে ! 
উঠ উঠ, বেল] হুল ১ 

উঠ ন। হে, 
উঠ না হে, 
থাক শুষে থক শুষে । 

আমি কি নির্দয়, 

হায়, 

জাঁগাই তোমায় তাই, 
থাক শুষে, 

রঃ উঠিও না, রর 
খুল না খুল না অাখি। 
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থাঁক শুষে, বিধুমখি 1--বিজয জদয-পাঁখি | 
সাব নিশি কষ্টভোগ, 
আাভা, % 

কি রোগের জাল1। 

জ।গা ব না 

থাক শুষে-- 

জাণাইলে হ'ব পাঁপ। 
আমিও জেগেছি নিশি তব সনে. 
প্রিফতমে 
আঁমিও ঘুমাই পাঁশে- 
বিজয বিনোদ সালা । 

(পার্খে শষন ও পুনর্বাঁব গাত্রোখান কবিষা) 
 উহ্--খুমাব না, 

ঘুমা'বাব পালকি এ? 
প্নেলথ? 
শাঁব সনে চিবকাঁল এক ভাঁব--. 
এক প্রাণ--আম্সা এক--সবি এক--ড যে এক-- 
যে ভামিলে আমি ভাসি, 
ঘেকাদিলে কাদি আমি, 
যে বমিলে আমি বসি; 
শু উঠিলে উঠি আমি, 

সে যা” কবে, 

সে যা” ঘলে, 
(স যা? দেখে, 

আমিও তা*। 

তবে বেন ঘুমা ব না 
অবপ্তই ঘমাইব।-_ 

(উচ্চচাস্ত কবিযা) 
ছাঃ ভা, 

কি স্ুখেব দিন 1-- 
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ত্বঙ্গেকি এ দিন আছে £ 
ভাই আছে! 

কিছু নাই । 
স্বর্গ সেআবাঁবকি? 
ভগ্ডেব কল্পনা 1-- 
হাঃ হঃ--হাঁঃ হাঃ--স্বর্থ বে। 
স্র্গ যদি থাকে,--থাঁক ১ 

তা'তেকি এস্সবখ আছে? 
আছে বৈকি! 
দূব দূব ! মিথ্যা কথা» সুখ নাই। 
কে বলিল ?-_- 
সামি বলি। 
ভূমি কে ?--- 

তুমিও যে। 
স্বর্গ তবে কি বে? 
ওবে শুনিতে কি ইচ্ছা কৰ ? 
কবিবৈকি। 
শুন তবে--স্বর্গ সে নবক ! 
কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ঘ্বণা, মদ, অহঙ্কার 
এই সব স্বর্গে আছে । 
সত্য কি না, শান্তর দেখ। 

স্বর্গে কি বে প্রেম নাই ? 
আছে বৈ কি, 
'অবিশুদ্ধ। 

শুদ্ধ প্রেম তবে কোথা ?-» 
দূব অন্ধ ! 
এই দেখ্---” 

আব এই ছন্দ লইয়া অধিকু লিখিবাঁৰ প্রায়োজন নাঁই। 
এক্ষণে সহদয় মহোদয়গণের নিকট আমাব এই নিবেদন যে, 
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হবধনূর্ভঙ্গ কিঞ্িৎৎ পরিমাঁথেও তাহাঁদিগের সন্তোষবদ্ধন কৰিতে 
পাবিলে আমাব আশ ও পবিশ্রম সফল হইবে । 

পবিশেষে কতজ্ঞতার সহিত স্বীকাব কবিতেছি যে, জঙ্গীত- 
প্রির স্থগাষক শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ মুখোঁপাধ্যাঁয় মহাঁশয অনুগ্রহ 
করিযা এই নাটধাস্তর্গত গরানগুলিতে সুর ও তাল সংযোজন 
কৃবিষা দিয়াছেন । 

ভীরাজরুঞ্ণ রায় | 

ভ্রমসংশোধন। 

*০পৃষ্ঠর গীতেব উপরে এই পংক্তিটি বসিবে “বাঁমকেলী--চৌতাল* 
৪৮ ১ ১ রী “সিদ্ছু-দাঁদ্বা।৮ 

রি 7 » “মুলতানী সারঙ্গ_-কাওযালী 1৮ 
১০৬ », নু “ন্ুরঠ--আড়াঠেক1 1” 
৯০১ »+ ২ পংক্তিব নিম্নে (সভাতলে সহসা কুন্থমোদ্যান মধ্যে 

সস্ত্রীক ও মদনে সহিত বসন্ত খতুব আবির্ভাব) হইবে। 
৪০ », “কালমেঘাবভসম্» স্থলে “কাঁলমেধাবতাসম্” হইবে। 



নে বত 
হরধনুভ ঈ্'নাটক 

প্রথম অঙ্ক | 

প্রথম দৃশ্য । 

অযোধ্যানগরী-_রাজনভা। | 

দশরথ, বশিষ্ঠ, সুমন্ত, ও সভাসদগণ । 

বিশ্বামিত্রেব প্রবেশ । 

দশ। বু দিন হ'তে, দেব। মণ্ডক আমা 

স্পর্শ করে নাই তথ চরণযুখল । 

পাছ্য অর্ঘ্য ধন্য মোর, 

ধন্স আমি আজ, 

তব পদে প্রণিপাতি, খবিকুলরাজ ৷ 

বিশ্বা। কহ, রাজ ! কুশল তোমার 

কহ, বন্ধুদের তব কুশল-বারতা। 

, সমস্ত ভূপতি যত আছে ত সন্ত? 



দশ । 

বিশ্বী | 

হরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

পরাজিত আছে ত হে শক্রগণ যত ? 

দেব ও মানুষ কম্ম, 

অবিরত অনুষ্ঠান কর ত, সুমৃতি ? 

তপোধন ! 

আজি তৰ্ পেয়ে দরশন, 

কি যে আনন্দিত হৈনু, না হয় বর্ণন | 

অস্বতলাভের মত তব দরশন, 

কিংবা জলশুহ্যদেশে জলবরিষণ । 
সেবার স্থযোগ্য পাত্র তুমি, 

সৌভাগ্য আমার আজি, আনিলে আলষে | 

জনম জীবন অগ্য হইল সফল, 

স্থক্ষণে হেরিন্ধু তব চরণ-কমল । 

মহারাজ 1 ব্রাঙ্মণে তোমরি 

ভক্তি, নিষ্ঠ। আছে অনুক্ষণ | 

কেন না থাকিবে 

ধাঁ”র কুলপুরোহিত 

মহধি বশিষ্ঠ এই দ্বিজকুলোত্তম | 

হে মহষি বশিষ্ঠ তাপর ! 

বড়ই লজ্জিত আমি, 

মনে হ'লে পুর্দের সে কথা ॥ 

লোভমদে মাতি' 

তব ধেনু--কামধেনু, সম্বল তোম1র-_ 



বশিষ্ঠ। 

বিশ্বা । 

দশ। 

বিশ্বা । 

প্রথম অঙ্ক । ৩ 

সবলে কাঁডিয়। ল?তে 

ইচ্ছ1 ক'রেছিনু চিতে ৭ 

সেই লাজে বড়ই লজ্জিত | 

কিন্ত আমি এবে যে ত্রাঙ্মণ, 

পেহ স্রব্রপাতে , 

ই51 প্রসাদ তোমার | 

যা" হ'বাঁর য়ে গেছে,বিধির ঘট ন1-- 

এস, হে ব্রন্মষে । 

আক্ত মিলি? পবস্পবে, 

মৈতীচিহ্ন প্রকাশিব আলিঙ্গন করি' । 
(উভযেব আিজন) 

রাজরাজেশ্বর দশরথ ! 

ধন্য তব রাজসভা। ; 

এই সভামাঝে বলি? সিংহাসনে 

রামেরে শিখাও রাজনীতি | 

যেকার্যের আশে তব হেখ! আগমন, 

বল, অনুগ্রহ বোধে করিব পালন । 

মহারাজ । মহাবংশে জন্ম তব প্রণ/; জং, 

বশিষ্ঠ তোমার পুরোহিত; 

এরূপ বচন যাহ, তোমাঁতেই সাজে তাহ, 

অন্ত জনে ন। নাঁজে কিঞ্চিত । 



হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

আঙ্ে সত্যপরা ক্রম, কন তবে কথা আম. 

যে কার্প আইন তব পাশ ; 

সেই ক'ব্য করিবারে বদ্ধ 5ও অঙ্গীকা বে, 

দত্যসহ্ধ তুমি, মহেঘাঁস 

সম্প্রতি হে পরাস্বামী 1 দীক্ষিত হয়েছি আঙ্গি 

কোন এক প্রণ্যাকর ষাগে 

ক্িন্ত দেই যজ্ছে মম ঘটিয়াছে ব্যতিন্রুস, 

বজ্ঞপুণ হইবার আগে | 

বিদ্বন্ারী মায়াধর দুই দুষ্ট নিশাচব 

মাঁরীচ, সুবান্ছ বলশালী, 
যঙ্ছনষ্ট-বাঁসনায়, মম যজ্ঞ বেদিক।ষ 

দিয়া গেছে রক্ত মাংস ঢালি?। 

সেই দুষ্ট ভই জনে দিতাম ক্রোধিতমলে 
অভিশাপ কম্ম্বের মতন, 

কিন্তু, অহ্ে মহীপতি, এ যাঁগে নিষিদ্ধ আত 

অভিশাপ করিতে অর্পন | 

কাজেই আশ্রম ছাড়ি” আইলাম তাঁডাতানডি 

মভারাজ ' তোমার গোচরে। 

এক্ষণে করেছি স্থিব, কাকপক্ষপর নীব 

বামে দান কর মোর করে । 

আমার রক্ষিত হয়ে, শ্রীরাম অনুতোভয়ে 

নিজ দিব্য তেজ প্রকাশিয়া, | 



প্রথম মঙ্ক । 

যজ.বিছ্বুকর যত রাক্ষনে করিবে হন । 

তই আমি আইন্ু জানিয়া । 

শুপু দশ রাত্রি তরে মম নে আরামেদে 
যজ্জে মম করহ প্রেরণ ; 

পর্ণ ভবে মনস্কাম, যাইয়া তথায় বাম 

দশ | 

বিশ্ব | 

দে উভয়ে করিলে নিধন । 
(দশবথের মচ্ড1 ও কিষ্ৎঙ্গণ পরবে ৮৮৮1) 

দেব তপোঁধন ! আমি নিবেদি তোমায়, 

বামের বয়ন এবে ষোলবর্ষপ্রায় । 

এই সে কারণে রাম বাঁজীবলোচিন 

বক্ষ সঙ রণে যোগ্য নহে কদাচন | 

আক্কষৌভিণী সেন! মোঁর,-আমি ম।ব পি, 
আমিই যুঝিব ইথে রাক্ষস-নংহতি | 

সাইট ভাজার বর্ষ, কূশিক-নন্দন ! 

কাঁলগর্ডে ক্রমে আমি কবিয়া ক্ষেপণ, 

এ বয়নে বন্ধ ক্লেশে পাইন বাগেবে ; 

লইয়। যেও না রাম রাজীবলোচনে | 

একে ত বালক রাম, 

তাহাতে আবার নাহি জানে সমর-কৌশল | 
একি কহ, মহারাজ ! 

প্রথমে শতিজ্ঞা কবি” নষ্ট কর শেষ, 

রন ব ইহা গুণ কু নহে | 



ভবধন্রর্ভঙ নাটক । 

এই দোঁষে, বাজা ! তব কুল হবে ক্ষষ, 

বাস্তবিন্ত বলিতেছি ;-_-মিথ্যাঁকথা *য় | 

এই যদি ইচ্ছা হয় তোমার, রাঁক্তন্ । 

যেখা হতে আমিলাম, সেখ! চলি? সই 
আলীক প্রতিজ্ঞ রাজ। ! বওুন। কলিয়া, 

স্খে থাক বন্ধগণে আবৃত হহয়া । 

দশ । কর, খষি । রোষ পরিহার, 

আমি চির অধীন তোমার । 
(আগত) -- 

কি কুক্ষণে হইল প্রভাত, 

কেমনে ছাড়িব রামধনে $ 

না ছাঁড়িলে, 

ভ'এীভুত হ'য়ে যাবে অযোধ্যানখরী, 
ভস্মীভূত হবে গুজাগণ, 

বনত্ীক অপ্ুত্র ভন্ম হ'ৰ। 

আন্ধক মুনির শাপ 

বিশ্বাচিত্র শাঁপে বুঝি কল ॥ 

কি করি,কি বাল, 

আকুল পরাণ ! 

বুকে কাধা স্সেহড় ঈ, 

গণ কাঁধা জী ' প্রাণে, 
সে 

কেমনে চক্ষে 5 কার! 



ব্শিষ্ঠ । 

দশ | 

সমগ্র | 

[বিশ্ব ?। 

গ্গস অন্ধ] 

খষি বলে" দশ দিন, 

হে? এ যে বহু দশ শত! 

মহারাজ । 

জন্ম তব ইক্ষ্ান্ুব কুল, 

«লস অবতার তুমি, 

পণ্যান্সা বলিয়া তুমি ভ্রিলাক বিদিতভ. 

1 ক্রেতু, প্রতিজ্ঞা ভব পাঁলনি উচিত | 

তাই বলি, মহারাজ ! বিশ্বামিত্র-কৰে 

বাসমেরে অর্পণ কর হরিষ অন্তরে । 

ঞজীবামের অস্ত্রশিক্ষা কিংবা অশিক্ষাঙ্ 

কিছু চিশা। না তব, দশরথ রায় ! 

বামের রক্ষক বদি বিশ্বামিত্র হন, 

কি করিতে পাঁরে ভবে নিশাঁচরগণ ? 

আপনিই বিশ্বামিত্র আপনার বলে 

পারেন করিতে নাশ দে রাক্ষস দলে । 

কেবল রামের 15ত করিবার তরে, 

চাহেন তাহারে ইনি তোমার গোচরে 

যাও, হে সুনন্ । তখে, 

আন ত্বব1 এাণের কুমার রাঁমে হেথা 

যে আও, ৬ুপভি ! 

বড় তুষ্ট হেন অ।মি আজ, 

সুখে কফ এ [শ। শ্াভাবাজ ! 



৮ হরধনূর্তঙ্গ নাটক। 

বামে সহিত স্ুুমন্ত্বের পুনঃগ্রবেশ। 

রাম । নমি আমি তব পদাম্বুজে, 
মুনিকুলচুভামণি | 

নাম শুনিয়াছে দা, 

কিন্ত গত দিন দেখিনি ও পাঁদপন্প, 

সার্থক নয়ন, মন, প্রাণ, দেহ আজি | 

বিশ্বা । বটে বটে, মায়াময় । 

বাম। (বাঁধা দিয়া)-__কি আজ্ঞা পালি পিতা ১ 

দশ। যাও, বাছা ! ইহার সহিত 

সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ রাখিবারে | 
হে মহষে ! কি আর বলিব, 

রাম মোর চিববহিঃপ্রাণ | 

বিগ্বা । কি হেতু আশঙ্কা তব, রাজা 1, 

বীরপুজ্র মহাবীর বলি" 

বিদিত ভুবনে তব বাম । 
দ্রতপদে লক্ষমণেব প্রবেশ । 

লক্ষণ | দাদ । আমি গুনিনু এখনি, 
যাঁবে নাকি খষ-যজে ? 

ইনি বুঝি বিশ্বাচিত্র মুনি ? 

গ্রণমি তোমারে, প্রভো। । 

কিন্ত ৃ 

যাই বল-_দাঁও অভিশ[প-- 



প্রথম অঙ্ক 

শালি দাঁও, যাহা আসে মুখে, 

তথাপি অগ্রজ বাঁমে 

কন না! যাইতে দিব তোমাৰ লঙ্তিহ | 

চিললঙ্গী আমি, দেব । অগ্রজেব "মাব , 

আমাবেও সঙ্ষে লও | 

বাম বঘুনাথ । 

সনাঁথ কবিষে মোঁবে- 

বাম । সেকি, ভাই । ও কিবল? 

চল মোব সাথে । 

ক্িন্থ ভাই । পিতাব আদেশ--_ 

বিশ্বা। মহাঁবাজ অযোধ্য)-উঈশ্বব ! 

লল্গ্মরণেবে বাম সনে দাও মোব কবে, 

দুই ভটি এক ঠাই না থাকিলে, 

চঞ্চল হ'বেন ভ্ৌহে । 

দশ | যাও, বে লক্ষ্মণ । তবে দুই ভাই ম্বিলি' 

বীবে বীবে কৌশিকেব সনে | 
হে মহধষে । 

দেহ মোঁব বহিল হেথায়, 

এক প্রাণ ছুই হষে, 

দুই পুত্রসনে চলিল গো, 

, ব্যথা যেন না লাগে এ প্রাণে | 

বিশ্বা। পিতৃপ্রাণ বুঝি আমি, রাজ? ! 



১০ হরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

দশ । সচিব সুমন্ত । 

চল ত্বর। অক্ত্রাগাঁরে, 

বাছিয়া বাঁছিয়া, 

অস্ত্র শস্ত্র ধনু দিব শ্রীরাম লক্ষণে | 

হে বশিষ্ঠ কুলপুবোহিত । 

নাবায়ণ-গৃহে গিয়। কর স্বত্তযয়ন, 

জীবাঁম লক্ষণে যেন পুনঃ স্ুমঙ্গলে 

নিরখি এ সভা-গৃহে, দশ দিন পরে | 

[ সকলেব প্রস্থান । 

দ্বিতীর দৃশ্য 
(রাগ 

সরযু নদীর দক্ষিণ তট। 

বাম, লক্ষণ ও বিশ্বমিত্রেব প্রবেশ । 

চি মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে, 

তোমা” ফ্োহাকার কোমল চরণে 
হয়েছে কতই ব্যথা ; 

ঘাম ঝরে দরদরে | 



রাম | 

লক্ষণ | 

বিশ্বা । 

রাম । 

প্রথম অঙ্ক । ১১ 

না, দেব ! কিছুই ব্যথ। হাটি? 

হয় নাই চরণে আমার | 

লক্ষ্মণ ! তোমার পায়ে ব্যথ। 

হয়েছে কি, ভাই ? 

দাদ। ! তুমি ক্ষণতরে 

ব'দ এই শিলা'পরে, বৃক্ষের ছায়ায় | 

তোমার চরণ দুটি 

কঠিন মাটিতে হাটি”, ব্যথিত ব্যথায় । 

নবীন পল্লব ভেঙে আমি 
তোমারে গে। করিব বাতাস | 

ত্পেমার চরণ-পম্ম ছু*টি 

বুকে তুলে, বুলাইব হাত | 

লক্ষণ ! 

তোমার এ ভ্রাতৃভক্কি জগতে অতুল । 

সরষু গো, 
কুলুকুলু রবে 
লক্ষ্সণের ভ্রাতৃভক্তি-_ভ্রাতৃক্ষেত-কথা 
বহি” তুমি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে 

শুনাইয়া যাও যত জাতৃদ্বেষিগণে | 

ভাই রে লক্ষ্মণ ! 

ননীর পুতুলি তুই আমার নয়নে । 

আয়, 



১৭ 

বিশ্ব! | 

হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

তোরে কোলে করে বসি শিলাভলে, 

এই বৃক্ষের ছায়ায় | 

(লক্মণকে ক্রোড়ে করিয়া রামের উপবেশন) 

পিপাস। পেয়েছে, ভাই ? 
ক্ষণকাল পরে 

দুই জনে সবযুব শীতল সলিল 

পান ক'র আশা! মিটাইয়। | 

যাও, রাম ! 

যাও তুমি, কুমার লক্ষ্মণ । 

সরযুর পবিত্র লিল 
স্পর্শ করি' এস ত্বর! নিজ নিজ শিরে। 

(উভয়ের সরযূতে গিষা জলম্পশ) 

এস চলি” মোর পাশে, নমি' দিবাকরে | 

(উভয়ের বিশ্বামিত্রের নিকট পুনবাগমন) 

বলা, অতিবল। মন্ত্র কর রে গ্রহণ । 

এ দুই মন্ত্রের তেজে 

বন্ছ পর্য্যটনে নাহি হ'বে শ্রম-বোঁধ, 

নাহি হ'বে রূপবিপত্যযয়, 

নাহি হ'বে স্বর বা যন্ত্রণা, 

নাহি হবে ক্ষুধা-তৃষণা-ক্রেশ ; 

নিদ্রিত অথবা কোন কারধ্যের মময় 



প্রথম অন্ক। ১৩ 

অনতর্ক থাকিলেও, 

নিশাচবগণ 

না পারিবে অনিষ্ট যাধিতে | 

নন্মত্ঞানের জননী, 
পিতামহ বিধাতার ষুগলনন্দিনী 

বল! অতিবলা বিদ্যা ॥ 

এই বিদ্যাৰলে হও বলার়ান্। 

(রাম ও লক্ষণের কর্ণে মন গদান) 

লিদ্ধাশ্রমে চল যাই এবে | 

[দকলেব প্রস্থান । 

৯ শি পি 

উপ 

তৃতীয় দশ্য। 
ও উপরারস০০সএটিবিতা 

পবরু-ভটস্থিত অরণোর অধো একটি দেনালম | 

মৃর্তিমভী সধযূ €% মুন্তিম তী গজ 

থদ|।  ভখিনী সনু? 

ধন) ভুমি এ মহীমণ্ডলে, 

, দামচক্্র নিজে তব জলে 

অবতরি' পরশিল। শিরে। 



সবন । 

হবধনুর্ভঙ নাটক । 

আমি ধন্ট গিশি” তব নীবে । 
সবব গো ! আমিও কি তা"রে 

পাইব নাম্পর্শ করিবারে ? 

ব্ছদিন গত হ'য়ে গেল, 

এ আভাগী ভূমগুলে এল 

পাদপগ্ন ছাড়ি তা”, 
পুনর্ধার কবে আর 

পাব সেচবণ? 

রামরূপী বিঞুর প্রপায় 
মোব জলে পাপ ধৃ'ষে বায় 

কোটি কোটি পাতকী'ব, 

পাপি-পাপে পাপ-নীর 

হয়েছে আমার | 

ধার পদে জনম আমা, 

তা"র পদ পেলে পুনর্ধার 

স্বর্গহার। গঙ। পুণ্যবতী | 

দুঃখ নম্ববিয়া, আশ্বস্ত 5ইমা, 

থাক, শরখুনি। 

মাতে মোক্ষপদ দেই পদ্মপদ 

রাম বঘু্ল্লি 
দিবেন, স্বজর্নে ! তব পুণ্য জলে । 

ভন্তি-শতদলে দিবস রজনী 



হজ! 

দিশু। | 

প্রথম অন্ধ । ৫ 

মানাল পুজ গে তাঁর চবণ ভ্'খানি। 

ভাল সখি, তবে আমি মাই, 

জীবাদমব পাষে লুটে পড়ি, 

নিদ্রিত আছেন এৰ বাম, 

ঘন্দচ্ছলে পদলেব। কবি । 

চতুর্থ দশ । 

আবণ্য পথ | 

বুলম।ল বাম ও লক্ষণ নিড্রিত । 

পাশ্খে ধিশ্বামিন্ন উপবিষ্ট | 

কি ছাঁব ম বীচ আব ত্তবান বাক্ষস ? 

ঈচ্ছা কৈলে পাবি ধ্বংনিবাঁৰে 

গনখ্য বাক্ষন বংশ একটি নিশ্বানে | 

কিন্তু, 

বসন! আমার এই সদ জাগে মলে 

সর্কযজ্জেশ্বব হবি ঈীমধুন্থদনে 

মম বজ্েে লয়ে যেভে। 



হ্বধনর্ভঙ্গ নাটক । 

ইভার সমক্ষে 

পুণ1ভুতি দিব আমি যজ্বকুণ্ডে মম + 

পুণ হহবে কামনা | 

(নেপথ্যে গীত) 

টৈবব_-চৌতাল। 

প্রভাঁতভ হইল, ভুবন গাল 

জয় জয় জয়রাম। 

আকাশ-ছায়ায়,। উষ1 সতী গায়, 

শ্রীরম মধুর নাম । 

শতদল জলে, ফোটে পরিমলে, 

রাম রাম বলে অলি। 

রাম নাম শুনি”, উদ্দেশে নলিনী, 

রাম-পায়ে পডে চলি' ॥ 

ফোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে, 

পাখী বলে রাম বুলি। 
জাগ রে সকলে, রাম রাম বলে, 

ভকতি-কপাট খুলি? ॥ 

বিশ । এগ) তোল,--গ? তোল দুটি ভাঁউ । 

ওঠ, বাছ। ! রাতি আর নাই । 

দুপ্ধীফেন-নিভণ্শয্য তলে 



বাম । 

গ্রথম অঙ্ক। ১৭ 

৩ ঢই জনে । 

মোৰ তবে আজি রক্ষমূলে 
ধলার শয়নে । 

গুরু বলি' বাড়াইলে মোৰ গৌবব 'অপাব | 

ওঠ শিষ্য বাম, ওঠ লক্ষ্মণ অ'মাব। 

শাখিশাখে পাখী কবে গান, 

গাই কি রে ঘুমে অচেতন » 

চণ, বাছ1! করিব প্র্ছান, 

৬ ধুলার শযন । 

প্রাতঃসন্ধযাকালে নিদ্রা উচিত না ত্য, 

জাগ, বাছাধন । 

(বাম ৭ লল্মণেখ গা ভ্র।থ1শ) 

গুরুদেব ! 

গত কল্য মোর! তিনজনে 

এসেছিনু এই স্ছানে বঞ্যাগত হ'লে । 

চিনিতে পারিনি কিছু কি আছে ভেগ'ঘ 
দেকারণ, 

অন্ধকারে অচিহ্রিত সব | 

এক্ষণে নয়নে মোর 

নব নব কত কি গে। পড়ি'ছে চে দিকে, 
প্রভাত-আলোকে ॥ 

গুরুদেব ! 



১৮ 

বিশ্ব । 

হবধনুর্তঙ নাটক । 

এ দু'টি কোন্ কল্পে'লিনী 

সঙগমিছে কল নাদে $ 
তপোরত মুনিগণ ওই নখ ওখাঁধুন, 

বন্দীক-আবরুত দেহ? | 
উহ্নাদিশে ভক্তিভরে প্রণিপাত কবি । 

বল, গুরু ! 

বল এই আশ্রম ক্ষাহার ? 

কেই বা বসেন হেখ। ? 

কি নাম তাহার ? 

গুন, রান রঘুগ্মণি ! 

কন্দর্পের এ আশ্রম আছিল পুর্বেতে ; 

অন্য নাম কাম তার । 

পুর্বে তিনি ছিল। দেহধর | 

এক দিন 

মহাঙ্ষেব দেৰ ভ্রিলোচন 

সমাধি করিয়া শেষ, 

লয়ে দেবগণে 

যাইতেছিলেন সুখে বিলাসের স্থলে | 

ছেন কালে 

লে অনঙগ ত"র চিভমাঞে 

উৎপন্ন করিল ভ্রমে দারুণ বিক্ষার | 

ক্রোধনেত্রে মহাদেব অমনি তখন 



বাম । 

লক্ষ্মণ | 

বিশ্বা | 

রাম । 

বিশ্ব? | 

রাম। 

প্র ক্ঙ্ক । চু, 

হঙ্কারে করিল? ভল্ম তারে | 

এখানে অনক্গ-অক্ষ হিল ভস্মীভূত, 
তাই এ দেশের নাম 

“অঙ্গ” বলি' খ্যাত ভূমগ্ডলে | 

পর-অপকার করে যেই, 

তা”র ভাগ্যে প্রতিফল এই । 

তবু, দাদ! ! দুষ্ট লোক নাহি শিখে নীতি | 
চল পুনঃ যাই তিন জনে 

অরণ্যের পথ ধরি' লিদ্ধাতমে মম । 

ভাল কথ। মনে হ'ল,” 

এই পথ দিয়া যদি যাই, রঘুবর ! 

তিন দ্বিবসের পথে িদ্ধাশ্রষ্ষ মম, 

ওই পথ দিয় যদি যাই, 

কালি প্রাতে পাইব আশ্রম । 

কিন্তু বড় ভয় ভাবি ও পথ্থে বাইতে । 

কেন, গুরুদেব ? 

তাঁড়ক। নামেতে এক দুষ্ট! নিশাচরী 
কণ্টক ও পথিষাঁঝে ! 
ষদি তা"র চক্ষে পড়ি তিন জনেঃ 

তা” হ'লে নে দুষ্ট বর্ধিবে জীবনে । 

তাই বলি, রাম 1-- 

তাড়ক। রাক্ষমী ?-২-কে মে প্রো; 



৩ 

বিশ্ব | 

বাম | 

হবধঙুর্ডঙ্গ নাটক । 

সুকেতু বক্ষের কন্যা, 
জস্তাম্ুর-পুত্র স্ুন্দ পতি তাণ্ৰ, 
মম যজ্ছবিদ্রকারী 

মরীচ রাক্ষস দুবাচার 
পুজ তার । 

ত ড়কাঁর ভয়ে ভীত সর্বজন । 

কতশত তপস্বীরে মাভাপুজ্রে মিলি, 

বধিয়। রুধির পান করে মুন্মু €ঃ 
ত।ডকার উৎ্পীড়নে কেহ নহে শিব, 

বুক্ষের পত্রও কাঁপে দেখিলে তাভাবে। 
তাই বলি, বাছ!. 

চল যাই তিন জনে এই পথ ধবি' । 

মহারাজ দশরখে মনে পড়ে মোর, 

যাব না ও পথে, রাম । 

গুরুদেব ! 

লক্ষণেরে লয়ে, 
তুমি বাও এই পথে । 

আমি ওই পথে যাই, প্রভে।? । 

তোমার চরণ-রেণু-প্রীসাদে আমাৰ 
কিলসের কি ভয় % 

শাসি' আমি তাড়কারে, 

নিক্ষণ্ক করিব ও পথ ॥ 



গেল | 

|বাদ। 

বিশ্বা । 

প্রথম অঙ্ক। ৯» 

দিদ্ধাশ্রমে দেখা হ'বে পুনঃ ভিন জনে । 

গুরুদেব । এক] তুমি যাও; 

াগ্রাজর সানে আমি যাব ও পথ । 

লক্ষণ ! বালক ভুমি; 

তাই বল এ হেন বচন ! 

য'ও তুমি 

গুরুসনে লিদ্ধাশমে এই পথ ধরি?। 

বুঝিলাম, বীর তুমি, রাম ! 
ধন্য তব ধনুব্বাণশিক্ষা | 

এ বাক্য-প্রয়োগ মোর পরীক্ষার তরে | 

তোমা? হ'তে হ'বে মোর কার্স্যের উদ্ধার ; 

জগতের ভবে সুমঙ্গল | 

দেখিব বিক্রম তব, 

দেখিৰ শকতি : 

চল যাই ওই পথে মিলি” তিন জনে । 
[সকলে প্রস্থান 

7৫৮০১ 
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পঞ্চম দশ্য | 
বাহিত 

তাড়কাপ্ণ্য । 

তাডকা ও সাবীচ। 

তাঁড়কা | বেশ্ বেশ্ বেশ, বেশ্ রণবেশ্, 

আন্গে ছিড়ে খ্ষির মাথা ; 

এখন, মারীচ 1 যাবি কোথা ? 

মারীচ | বিশ্বামিত্তিব ব্যাটা আবার 

কোচ্চে গো। মা ! যগ্গিব্যাপার ; 

যঠ্গিপগ্ড কোর্ব গো তার । 

কি খাঁৰি তুই,-কি খাবি তুই ? 
তাড়কা । ঘি, ঘি, ঘি। 

মারীচ। হিহিহি। 

বেগে সবার প্রবেশ । 

সুবাছ। ছিছিছি! 

মাবীচ। কিকিকি? 

স্ুবাছ । ছিছিছি! 

মাঁরীচ । কেন্ রে সুবাউ এমন্ বলিস্ ? 

ন্ুবাহু । তোর মাকে ভুই ঘি খেতে দিন্? 



প্রথম অঙ্ক। ২৩ 

বিগুলো। ঘি ছুদ খায়,' 

রক তাদের মিষ্টি তায়। 
তাঁড়কণ । বেশ্ বোলেচিস্, বেশ্ বোলেচিস্। 

আমায় তবে তাই এনে দিস । 

রক্ত খা'ব- রক্ত খা ব,- 

কাঢা খাব? না পাকা খাব? 

সুবাহু। কাচায় পাকায় মিশিয়ে খাঁৰি-- 

মড়ার চুলোয় ফুটিয়ে নিবি? 
মারীচ ! তা? হলেই মা স্বোয়াদ পাৰি । 

তাড়ক। । কখন তোর আন্তে যাৰি ? 

উভয়ে । এই চন্কুম-_ এই চন্জুম | 
[সকলের প্রস্থান । 

রাম, লক্ষণ ও বিশ্বামি'ভ্রর প্রবেশ। 

নিশ্বা । এই, রাম ! তাড়কার বম । 

সাবধানে ধর ধনু করে, 

মুড়ি” শর দুই জনে । 

রাম । কই, গুরু ! সেই নিশাচরী ? 

কিরূপ আঁকার তার ? 

খবিশ্বা | এখনি দেখিবে চক্ষে, বাঁছাধন ! 

আখাঁদের দেহ-ন্ত্রাণ, বিদ্যুতের বেগে 

পশিয়ছে নাকে তা'র। 



৫ 

লশ্দ্ণ | 

রাম । 

বিশ্ব । 

রাম। 

হুয়ধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

এল এল, সবধান ! 

এখনি উঠিবে ঝড়, 

রক্ষ মড়মড়ি” ভাড়িয়া পড়িবে ভুমে । 
উঃ, 

এ দেখ, দাদ । 

ভীম ঝঞ্চাবারু পড়ি"ছে আছাড়ি' হক্ষে | 
এ আসে কদাকার। ঘোবা নিশাচরী! 

গলে ওর অস্থিমাল! দলমল করে 3 

কুপমম চক্ষু দু'ট।? অগ্রিরাশি ঢালে, 

বিকট মুখের রন্ধ।-অতল নাগর ! 
দুই হস্তে শালতরু | 

ছুটি,ছে বিদ্ধযুদ্ধেগে আঁখি পালটিতে। 
সাবধান, ভাই রে লক্ষ্মণ ! 

সমর ভাই ! নারায়ণে , 

স্থমিত্রা মায়ের পদধুলি, 

পড়,ক আদিয়। তোর শিরে $ 

হান বাণ, রখুমণি | 

চক্ষুর নিমেবে কটি" পা্ড রাক্ষসীরে । 

গুরুদেব ! 

দেহ পদ্দধুলি শিরে, 

বধিব না তাড়কাবে,-স্ত্রীহত্যার ভয় | 

নাগপাশে কাধি ওবে দিব তব পদে । 



.বিশ্বা | 

1” 

4) 
রাম । 

গ্রথম অন্ক। ২৫ 

সেকি, রাম ! 

বধ বধ, নিষ্ঠুর রাক্ষসী ; 
ওর ঘধে নাহি হ'বে পাপ । 

শত শত খ্বিনারী পাবে প্রাণ, 

একটা রাক্ষপী-ৰধে | 

কি করি, _উপাগ্ন নাই; 

শিরোধার্্য গুরুর বচন ! 

আনিবার কালে, 
অযোধ্যা নগরে 

বলিলেন পিতা ;-- 

“দেখ, বাছাধন ! 

বিশ্বামিত্র-মুনিবাঁক্য করিও পালন 1 
সে হেতু, 

গে-ব্রাহ্ষণ-হিতে আর দেশের স্ুহিতে, 

তব ৰাক্য, প্রভে। ! আমি প্রস্তত পাঁলিতে । 

আজ্ঞা যদি পাই, দাদ? ! 
তা” হ'লে এখনি কাটি” পাড়ি রাক্ষনীরে । 
তোমার প্রলাদে, মোর এক মাত্র শর 

তাড়কার লাক্ষাৎ শমন | 

প্রাণের লক্ষণ । জানি তোর বল; 

কিন্তু, ভাই ! শুরুর আদ্দেশ মোর প্রতি । 
শ্লাবধানে রহ তুমি | 

এ, 



হত হরধনুঙলন নাটক | 

(নেপথ্যে) । 

বিধি মোরে বাম ছে; 
গৃহে বসি” পাইন জুভক্ষ্য তিন গ্রাস । 

কে তোর? রে মাংস-পিও £ 
বেগে স্ভাড়কর প্রবেশ । 

রাম । সাক্ষাৎ শমন তোর, 

এই দেখও নিশাচরি ! 

াড়ক। । কি বলিলি ?--কি বলিলি ? 

দেখ, তরে €কে ক্ষার শমন । 

(বাম ও তাড়কাব যুদ্ধ, ভাড়কাঁব পতন ও মুক্লা) 

(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও ছুন্দুভিবাঁদ্য) 
রাম । দেহ পদধুলি, গুরুদেব ! 

আজ্ঞা তব করিন্ু পালন । 

অবহেল্য নহে গুরুবাণী, 
তেই সে করিন্ু হেন কান । 

অর্শি” থাকে যদি ইথে পাপ, 
তবে যেন 

তব পদ-রেণু-স্পর্শে পবিত্রতা লি । 

বিশ্বা। আশীর্বাদ করি, রে বাছনি ! 
এইরূপে আজীবন শত্রু বধ কর; 
চট্ডিক? সহায় তার সদ । 

'আতীব্বাদ করি, রে লক্ষ্মণ ! 



প্রথম অঙ্ক। ২৭ 

রাম সম হও বীর । 

চল এবে নির্বিবাদে পিদ্ধাশ্রমে যাই । 

[সকলেব প্রস্কান । 



বিশ্ব | 

দ্বিতীয় অঙ্ক | 

প্রথম দৃশ্য | 

সিদ্ধাশ্রমের পার্্ববর্তী অবণ্য। 

রাম, লক্ষণ ও বিশ্বামিত্র | 

বাছ', রাম ! বড় তু আমি তব প্রতি । 
তোমার মঙ্গল হউক,--এই মম মতি । 

হয়েছি পরমণ্রীত, এই হেতু তোমায় 

কতগুলি দিব্য অজ্জ দিতে মন চায় । 

মে সব অস্ত্রের শক্তি অতি চমত্কাঁব, 

রোধিতে সে সবে শক্তি নাহিক কাহার | 

গন্ধর্ব, দানব, রক্ষ, সুরাস্থরগণ 

যদি তব শত্রু হয়ে ইচ্ছ! করে রণ, 

অনায়াসে সেই সব অস্ত্রের প্রভাবে 

তা'সবারে তুমি, বাছ। ! রণে পরাজিবে । 

সেই নব দিব্য অস্ত্র এ হেতু এখন, 

ধ্যানে আনি” তব করে করিব অর্পণ | 

(ধ্যানে উপবেশন ও অবিলম্বে উত্ধ হইতে বিশ্বামিন্রের 

সম্মুখে বাণপুর্ণ একটি 
তুখের আবির্ভাব) 



রাম । 

লক্ষণ 

রাম । 

] 

1 

দ্বিতীয় অঙ্ক। 

ধর, রাম ! পবিত্র অন্তরে 

নিব্য-অন্ত্রপরিপূর্ণ অক্ষয় ভুশীর | 
এই সব মহাঅন্ত্র বমদণ্ড সম; 

প্রজাপতি কুশাশ্থের আজ এ সব। 

গুরুদেব ! বড় ভাগ্যবান আমিঃ 
অন্তগ্রহ তব অতুল জগতে । 

এক এক বাণ তব, এক এক প্রাণ 

| দাসের, দয়াময় 

ভে! আরাধ্য গুরুদেব ! 

জীবন, ভরসা॥ শক্তি ভুমি এ ফ&্লোহার । 

তপোধন ! এ মহীধরের সকাশ 
শোভা পায় বক্ষাবলি মেঘের সঙ্কাশ | 
দেখিবার যোগ্য উহা, অতি মনোরম, 

স্বগপণ ধায়, ডাকে নান। বিহঙ্গম | 

কৌতুহল হু'তেছে আমার, 
বল, গুরু ! এ বনে আশ্রম কাহার ? 
কহ, দেব ! ব্রক্মঘাতী নিশাচরগণ, 

যাগ-বিদ্্র করে যারা তোমার আশ্রমে, 

ফাদ্দিথে বধিৰ অমি, ষজ্রক্ষা। তরে, 

মনেই সে আশ্রম তব কত দূর আর? 

এঁ যে দেখি, রামু, অদুরে আশ্রম, 
আমারি আশ্রম ওই। 

২৯ 

৮৬ 



হবধনুর্ভঙগ নাটক । 

পুর্কে এ স্থানে যজ্য কৈল। বলিবান্গ | 

দেই যজ্ঞ আদিদেব ভণগবান্ বিষ 

জন্মিয়া অদ্দিতি-গর্ডে বামন রূপেতে, 

ছলিলেন বলিরাজে । 

বাম ও লক্ষণ | নমক্ষার করি | 

রাম । চল, গুরু ! 

তব পুত আঞমের ধুলিকণ। মাঁখি' 

পবিত্র করি এ দেহ। 

(নেপথ্যে গীত ) 

দেখ. রে জগৎ ! মেলিয়ে নয়ন, 

যথ। হরি হয়েছিলেন বাঁমন, 

আজ তথ? পুন করেন গমন, 

কৌশিকের যাগ পুরণ তরে । 
ধন্য ধন্য তুমি মুনি বিশ্বামিত্র ! 
ব্রন্মাণ্ডের মিত্র হ'য়ে তব মিত্র, 

পুরাইতে তব মনের বাসন, 

আদিলেন আজি ধনুক করে । 

লিদ্ধাশ্রমে আজ সিদ্ধি বিরাজিল, 

অমর-ছুন্দুভি গথবে বাক্িল, 

ফুল বিলাইয়ে প্রকুতি সার্জিল, 

প্রাঞরিঃমন-ভোলা আনন্দ-ভরে । 

সিদ্ধাশঃ বালী ওখে। খষিগণ ! 



দ্বিতীয় অস্ক। ১১ 

বেদ-মন্ত্র-গান কর জনে জন, 

যজেশ্বর হরি রাম রথুমণি, 

হের হের হের নয়ন ভরে ॥ 

| সকলেৰ প্রস্থান । 
শসা নিগার 

তীয় দশ্য। 

সিদ্ধাশ্রম | 

বাম, লক্ষণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ । 

বিশ্ব । এই, রাম ! আশ্রম আমার । 

রাম । করি কোটি কোটি নমস্কার, 

লক্ষণ । কোথ। তব যজ্জস্থল, প্রভেো! ? 

বিশ্বা। আশ্রমের পুর্ধ দিকে । 

ষজ্জ-বেদিকার় পড়ে অংগ্তমালিকর, 

উষা হ'লে পশ্চিমগামি নী, 

প্রতিদিন । 

এবে দৌহে এস স্নান করি? 

গিয়া এ সিদ্ধিকুণ্ডে | 
পর পুনঃ বীরবেশ দৌঁহে। 

যজ্ঞস্থলে গিয়া! আমি যজ্ঞ আয়োজনি । 

[ রাম ও লক্ষণের গ্রস্থান। 



হবধনুর্ভঙগগ নাটিক। 

সুবাহ্, মারীচ নিশাচর 

স্বভুযুমুখ নিরখিবে আজ । 

কিন্ত মারীচেরে নিপাত কবিলে, 

কাধ্যসিদ্ধি নাহি হবে ;-- 

নাহি হ'বে রাবণ-সংহার, 

দেবেব নিস্তার, 

ন1 ঘুচিবে গ্রথিবীর ভার । 
কেমনে নিষেধি নিজ মুখে, 

রাথবেরে মারীচ-নিপাতে ? 

ইচ্ছারে ডভাকিতে হ'ল কাছে, 

ধ্যানযোগে | 

(ধ্যান) 

মুর্তিমতী ইচ্ছার প্রবেশ । 

ইচ্ছা । কুশিকনন্দন ! 

বিশ্ব । 

সহসা! আসন মোর কি হেতু টল।'লে ? 

ছিনু আমি দেবলোকে দেবতাব মননে, 

কেন আবাহুন ? 

দেবি ! 

বিষম সমস্যা আজি । 

ফিরাও রামের চিত অক্ষি পালটিতে, 
বাচাঁও মারীচে তুমি । 

মরিলে নে পাপী, 



ইচ্ছা। | 

বিশ্বা । 

দ্বিতীয় অঙ্ক। ৩৩ 

ইচ্ছা গে? দেবের ইচ্ছ। পুরাইবে কিসে ? 

স্বর্ণ ময় মায়ান্বগ কে সাজিবে ? 

কে খুলিবে রাবণের স্বৃত্যুর ছুয়ার ? 

যা” বলিলে নত্য কথ। ; 

কিন্ত, 

নিজেই ত তুমি, খুনি ! পার নিষেধিতে 
রঘুকুল-ইন্দীবরে । 
বাস্তবিক ; 

কিন্ত আমি কেমনে নিষেধি, 

আনিনু যেকালে রাঁমে বধিতে মারীচে £ 

পাইলেন কত কষ্ট রাম রঘুমণি, 
হইলেন কষ্টভাগী তা'সহ লক্ষ্মণ 
পথে পথে, বনে বনে, পর্বত-প্রস্তরে 

আসিবার কালে । 

ভগ্মোৎসাহু কর। নহে উচিত, অমরি ! 

তুমি বই গতি নাই আর। 

অয়ি ইচ্ছা ! 

তোমারি গাসাদে, 

স্থটি করেছিন্থু আমি দ্বিতীয় জগৎ, 
ত্রিশঙ্কুরে সশরীরে ভুলিনু ভ্রিদ্রিবে | 
চমাকিল1 দেবরন্দ; 

বিন্মিত হইল। * 



৩$ হরধহুর্ভঙ নাটক । 

পন্মযোনি ব্রঙ্মলোকে । 

পুক্ষয়ে আপনি তিনি আসিয়া আমাঁবে 

বন্গর্ষি করিল বরে তোমারি প্রণাদে ! 

হিতৈষিণী তুমি মোর ; 
আমি তব পদে চিরখণী | 

আজি, ইচ্ছ1 ! ইচ্ছা মোর কর গে, পুরণ 

কিরায়ে রামের মতি | 

ইচ্ছা । তাই হবে। 

সর।মলম্মণ তুমি যজ্ঞপুরণণ কর । 
[ ইচ্ছাঁৰ প্রস্তাঁন ! 

বিশ্বা। নিশ্চিন্ত হইনু এবে ইচ্ছার ইচ্ছার | 
| শুস্থল। 

(8 সমস 

তৃতীয় দশ্য। 

যজ্জভূমি | 

ধধগণ' বেদমন্ত্রপাঠসহ যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত | 

রাম, লক্ষণ ও বিবামিত্রের প্রবেশ। 

বিশ্বা। বস রাম ! 

আজি মম সর্ধিক জীবন, 



দ্বিতীয় জঙ্ক। 

সার্থক এ যজ্ঞভূচিঃ 

সার্থক এ যজ্ব স্বাগ | 

দাঁড়াও সমক্ষে তুমি, পরমেশ ! 

দাড়াও, লক্ষ্মণ । রাম-বামে, 
সাক্ষাৎ অনম্ত তুমি । 

- দেখ, ব্রহ্মা ! 

দেখ, রুদ্র ! 

দেখ, পুরন্দর ! 

অই দিকপাল! 

চন্দ্র, নুর্য্য, নক্ষত্রমগুলী ! 
দেখ চেয়ে, 

পর্বত, অরণ্য, জলনিধি ! 
দেখ চেয়ে, 

পরমা ণপুঞ্জ ! 

মানব-অদৃশ্থ চক্ষু মেলি'__ 
সর্ধযজ্ঞেশ্বর হরি-জ্ীপদ-কমল্লে 

পরই দিনু পুর্ণান্ুতি | 
লকলে। জয় জয় রাম! 

নেপথো । জয় জয় রাম! 

তৃপস্তার ফল হইল সফল, 

মানব-জনম, গঙ্ের যন্ত্রণা, 

নংনারের ঘোর পাপ-কোলাহল 

এ 



৩ হরধনুর্তভঙ্গ নাটক । 

ঘৃচিল আমার । 

চরণ তোমার, নারায়ণ ! 

রাখ এই যজ্ঞ-বেদিকায়, 

আখি ভরি” হেরি” ও চরণ, 

যজ্ঞকুণ্ডে দি হে পুর্ণাহুতি ! 

(স্তব) 

বিল্মা | ভুমি তপোঁরাশি, ভুমি তপোময় 

তুমি তপোমূর্তি, জ্ঞানের নিলয় | 

তগোবল-ফলে, পুরুষ-উত্তম ৷ 

নয়ম-সন্যুখে তুমি আজি মম | 

তোমার শরীরে, প্রভু নারায়ণ, 

নিখিল জগত করি দরশন । 

অনাদি অনস্ত একমাত্র তুমি, 

শরণ তোমার লইলাম আমি । 

(নেপথ্যে সহসা ঝড় ও মেঘগর্জন ; উদ্ধ 

হইতে গুনঃপুনঃ অস্থি, ধুলি, জল, 
মাংস, রক্ত, বৃক্ষ 

ও প্রস্তরবৃষ্টি) 

সকলে । সর্বনাশ । সর্বনাশ ! 

বিভ্রাট আবার আচম্থিতে ! 
বিশ্বা । সাবধান, বরঘুমণি ! 

সাবধান, কুমার লক্ষণ ! 



রাম। 

ন্বাছ | 

লম্মণ | 

রাম। 

দ্বিতীয় অঙ্ক । ৩৭ 

ওই আসে ছুরাচার বাহু, মারীচ । 

বাঁচাও আশ্রিত খষিগণে 

এ বিপদে, বিপদবিনাশী ! 
সাবধান, ভাই রে লক্ষ্মণ ! 

সুমিত্রার স্তন্ের পরীক্ষা দাঁও স্বর! | 

বেগে স্থবাছর প্রবেশ । 

কে তুই, রাক্ষস ! 
সুবানু--জুবান্চ ; 

জগতে বিদ্িত নাম মোর । 

যজ্ঞপগুকারী আমি, 

মুণ্ড চিবাইব ধরি” 

আয় আগুবাড়ি” | 

আজ্ঞা দেহ, রঘুনাগ ! 

কাটি” পাড়ি বাহু এর । 

নির্বাহু করিয়। ছুষ্টে মার, রে লক্ষণ ! 
ঘুঢুক কণ্টক | 

(লক্ষ্মণ ও স্বানুর যুদ্ধ; স্থবাহুর পতন ও মৃত্যু ) 

বেগে মারীচের প্রবেশ । 

গসারীচ 1 দৈবাৎ 

নিহত সুবাছু বীরবর ; 

অনার বড়াই তোর ঘুচাই নিমেষে | 

ক্ষুদ্র শিশু ! / 
গে 



৩৮ হরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

কত বল ধরিস্ শরীরে, 
দেখিব এবার ॥ 

নখে ছিড়ি মুণ্ড ছুট গু'ড়াইব দাঁতে | 

লক্ষ্মণ । স্ুবাছর পাপ আত্মা তোরে 

ডাঁকিল আমার শরমুখে | 

মরিলি, পামরু ! 

রাম। ভাই রে লক্ষণ ! 

নাহি এড় শর ওর প্রতি; 

তাড়কার পিগু দ্রিতে ঝাচাঁইব ওরে । 

কিন্তু ঘুচাইব অহঙ্কার, 

এই দেখ, 

রায়ুবাঁণে উড়াইয়া। সাগর-সলিলে, 
ফেলি দুষ্ট দুরাত্বা! রাক্ষসে । 

মারীচ । মোর ভয়ে ঝড় জড়সড়, 

তুই উড়াইরি মোরে । 
পোঁড়াব জঠরানলে গিলি, তোরে । 

(রাম ও মারীচের যুদ্ধ রামের বায়ব্য শরাঘাতে য়ারীচের 

উদ্ধে অন্তর্ধান ) 

বিশ্বা। আশীর্বাদ করি, রাম ! 
শক্রজয়ী তুমি মহাঁধীর । 

আশাপুণ আজি মোর তোমার কল্যাণে ॥ 

এ দরিভ্র গুরুর রানা, 



ছ্বিতীয় অন্ক। ৩৯ 

অরণ্যের ফল, নির্ঝরের জল, 

কর রে গ্রহণ ভাই সনে; 

আশ্রমে গ্রস্তত আছে সব 

চল দ্োছে। 

ঘাম । বড় ভাগ্য আমা” পোহাঁকার, 

ভক্ষণ করি আজ গুরুর প্রসাদ । 

[সকলেব প্রস্থান । 

চতুর্থ দশ্য। 

সমুদ্রগর্ভ | 

শরাহত মারীচ জলে ভাসমান । 

আরীচ । অহেণ, ভাগ্য, এ কি বিড়ম্বনণ, 

পরাজিত বালকের শরে ! 

দশেক যোজন পথ উড়ি' 

পড়িলাম সমুদ্রের জলে ! 
ধিক মোরে, 

ধিকৃ মোর রাক্ষসী শক্তিরে ! 
(কষ্টেস্থষ্টরে সমুদ্র হইতে তীরে উত্থান ) 

এ কি, এ কি ! এ কি দেখি,_- 
রামময় সমুদ্রের জল"! 



হবধনূর্ভঙ্গ নাটক । 

বামময় পাদপের ফল । 

বালুকাঁৰ কোটি কোটি কণ। 
কোটি কোটি রাম ! 

অহো, 

ও কি পশে শ্রাতিমূলে ৷ 

বাম-নাম বহি" বারু পশে কর্ণপথে । 

ধবীরবেশ । 

তীক্ষ শব যেন বে ছুটি'ছে চাবি ভিতে । 

মবিন্ু মবিন বুঝি ' 

বক্ষা। কব, দয়াময় । 

তুমি, বাম । দীনেৰ দযাল, 

বিপন্লেব সহায় সম্পদ | 

কভু আর না করিব পাপকাজ, 
আজ হ'তে হইলাম বৈষ্ণব তপস্বী 1 

রক্ষা কব ভক্তে, রঘু ণি ! 

বুঝিতে পারিন্, 
তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর | 
আর ন। যাইৰ দেশে, 
এই সিন্কৃতটে কুটির রচিয়া, 
আজন্ম জপিব রাম-নাম । 

[ প্রস্থান । 



বিশ্ব | 

শিষ্য | 

পন) 

দ্বিতীয় অঙ্ক । 5১ 

পঞ্চম দশ্য। 

০০ 

লিদ্ধাশ্রম | 

বাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বীমিত্র উপবিষ্ট । 

একজন খষিশিষ্যের প্রবেশ । 

কি সংবাদ ? 

নমি, গুরো ! চরণে তোমার । 

মিথিলার পতি 

মহামতি রাজষি জনক লীরদ্ধজ 

দৃতহত্তে প্রেরিলা এ লিপি । 

(লিপিপ্রদ্দান) 

(পত্রপাঠান্তে )-- 
বুঝিলাম লিপিমর্্ম ! 
শুন, বৎস রঘুমণি ! 

ধনুর্যজ্ঞ হবে মিথিলাঁতে 
ম্হানমাঁরোহে ; 

নিমন্ত্রিত হৈনধু আমি শিষ্যগণ সনে | 

কালি পরাতে শুভ যাত্রা! করিব সকলে | 

নিতান্ত বালন। মোর, 

ছুই ভাই মিলি” 



£খ, হবধন্ুর্ভঙ্গ নাটক । 

অ।মাঁব সহিত চল যজ্ঞ-দরশনে । 

তথা হতে ফিরি" 

যাব বরাৰবি অযোধ্যা নগরী | 

নাম । যথ। আজ্ঞা, গুরুদেব ! 

কি দেখিব তথা, মহামুনি ? 

সেখানে যাইলে পর, অদতূত-কলেবব 
নিরখিবে এক শরাসন , 

পুর্কে সে যজ্জের কালে, দেবরাত নরপালে 

সেই ধনু দিল। পঞ্চানন | 

অগ্রমেয় বল তার, দেখিতে সে ঘোরাকাঁব ; 

দেবতা, গন্ধর্ধ, রক্ষোগণে 

সে ধন্থুতে দিতেগুণ সকলেই অনিপুণ । 

নরে তবে পারিবে কেমনে ? 

সে ধনুর কত বল জানিবারে রাজদল, 

আর বত রাজার কুমার 

এসেছিল তুষ্টচিতে, কিন্ত গুণ আরোপিতে 
হয় নাই ক্ষমতা কাহার ৷ 

যজ্ঞ-ফল-লাঁভ-মতি জনক মিথিলাপতি 

শঙ্করের পাশে যাচ্ঞ। করি” 

লভিয়1 সে ধনুরত্ব, করিয়া বিশেষ ঘত্, 

রেখেছেন গ্রহের ভিতরি | 



দ্বিতীয় অঙ্ক। ৪৩ 

আরাধ্য-দেবতা-জ্ঞানে, অগুরু-ধুপার্দি-দানে 

জনক পুজেন সদা তারে; 

অতএব চল, বাপ ! সে অন্ভুত মভাচ।প, ) 

আর দেই যজ্ঞ দেখিনারে | 

| সকলের প্রস্থান ॥ 



বিশ্বা। 

ততীয় অঙ্ক। 

প্রথম দৃশ্য | 

গঙ্গানদীর দক্ষিণ তট। 
বিশ্বামিত্র | 

প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ; 
আগ্নিচক্র মধ্যাহ্ন তপন; 

নূর্ধ্যকরে বিদগ্ধ ধরণী । 

ডাঁকে না বিহঙ্গ শাখে, 

রুদ্ধকঠে বসিয়া নীরবে 
প্রক্তির প্রভাতের হাসি নাহি আর; 

মুচ্ছিত হইয়া যেন আকুল-হ্ৃদয়। | 
বহি'ছে গঙ্গার বারি, ধীরি ধীরি গতি, 

নির্জন প্রদেশে । 

তরী নাহি একখানি + 
(কেমনে হ'বেন পার রাম রঘুমণি 

লঙ্ম্ণের সনে? 

_ অফ়ি গঙ্গে পতিতপাবনি ! 

করপার ভৰ নিগার গুঁরীরে, 

দয়াময়ি ! 



হজ | 

তূভীয় অঙ্ক | ৪৫ 

(স্তব) 

জয় জয়গঙ্গে! ধবল-তরঙ্গে, 

হর-শির-বিহারিণি ! 

জয় ভাগীরখি, দেবি দয়াবতি, 

পাঁপি-জন-নিস্তারিণি 1 

মকর-বাহিনি, কমল-ধার়িণি, 

ভোগবতি, ত্রিলোৌচনি ! 

পুত-নীর-ধারা, শ্েত-মুত্তী-হারখ, 

ভব-ভয়-বিমোঁচনি । 
(প্রণাম) 

দেখা দে মা ! বিপদ সময়ে, 

অভয়ে ভবেশ-জায়। ! 

(জল হইতে সহসা গঙ্গাৰ আবির্ভাব ) 

তপস্বি-ঈশ্বর ! 

কই রাম জগতের পতি ? 

তা'রে পার করিবারে 

এই পাঁর-ঘাঁটে 

আছি আমি প্রভাত হইতে | 

কত শত ঘাটে আজ, 
পন্ম কত শত 

ভাসি,ছে ভক্তের কর হইতে সলিলে ; 

একটিও লই নাই কর পাতি”, 



9৩ 

[বশ্বা। 

প্ 

গঙ্গ। | 

হবধনুঙ্গ নাটক । 

যাই নাই কোন ঠাঁই, মুনিবর ! 

বুষুগ পরে আজ 
স্বহস্তে ধরিব ভক্তি-ভরে 

গরীহরির পাদপন | 

আজি মম বক্ষে ভাসিবে হরির তরী ; 
বড় ভাগ্যবতী আমি | 

ঘুইব মনের মলা, 

ধুইব পরের পাপ, 

স্বকরে ধুইয়। ভা" পুত প। ছুখামি | 

কেমমে করিবে পার, 

ম1! জননি ? 

কই তরী ?--কই তরীবাহী £ 
নাগকন্যাগণে আমি করেছি আদেশ, 

এখনি আসিবে তা"রা 

নুবর্ণের নৌকা বাহি' এ তটে ঝটিতি। 
আপনি ধরিয়া হাল, 

ভব-সিন্ধ'পারকারী জ্রীমধুন্থদনে 
ল'য়ে যাব পর-পারে। 

বিলম্ব ক্ষণেক, 
দেখি কত দূরে আবে পারের তরণী। 

(জলমধ্ো অন্তর্ধান ) 



ভূতীয় অন্ক। ্: 

বম ও লক্ষণের প্রবেশ। 

লক্ষণ । ভানুতাঁপে ঘেমেছে জীমুখ, 

রাম । 

বিশ্বা | 

নরীন-পল্পব-বারু বহাইব গায় । 

ন। জানি, 

কতই কষ্ট হ'তেছে তোমার, রঘুরাজ ! 

( পল্লববীজন ; 
গুলু, গো ! 

ন। পারি সহিতে আর সুর্যের কিরণ ! 

কই তরী? 
কেমনে হইব পার পর-পারে 2 

রঘুনাথ ! 

সামান্ঠ সুর্যের তাপে এতই যক্ত্রণ! ? 

পারে যেতে এতই আকুল ? 

ভাল, দেব! 

বল দেখি, 

এ ভব-নাগরে কত কষ্ট তা"র, 
নাহি যাঁর কোন পথ--পারের তরণী। 

আজীবন নিঃসব্নয় হ'য়ে, 

কতই হতাঁশ সেই জন 
পারে ষেতে। 

তার কষ্ট পড়ে কি হে মনে, কর্ণধার ? 
বল মোরে, 



8৮ 

রাম । 

বিশ্বা | 

হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

করহ প্রতিজ্ঞা আঁকি, রাম ! 

তব পদ-তরীর সহায়ে 

ল'বে ভব-বাঁজিগণে ভব-লি্কু-পাবে ! 

তা” হলে এখনি, 

তোমারে করিব পার আনাইয়া তরী ; 

নহে কে কবিবে পার, 

ভব-দিন্ধু-কর্ণধার ? 

পাঁর নাহি পেলে, পাব কে করে কাহারে 

গুরুদেব ! 

লজ্জাময় কষ্ট বড বাজে; 
আঁর লঙ্জ। দিও ন। আশমারেঃ 

গুরুর সমক্ষে এই পণ» 

দিনান্তেও একবার 

যে ডাকিবে “রাম” বলি” ভক্কিভর1 চিতে, 

আমি তাঁর কর্ণধার ভবের সাগরে । 

জয় জয়, রাম ! 

(নেপথ্যে গীত ) 

«“ভক্তিভরে, মধুর স্বরে, 

“রাম বল রে নর নারী ! 

চরণ-তরী, দিয়ে হরি, 

আপ্্ধন হ'লেন পারের কারী ॥ 



তৃতীয় অঙ্ক ৷ ৪৯ 

ভবের লিন্ধু, জলের বিন্দু- 

সমান হ'ল রামের নামে "৮ 

বাজিয়ে ডক, ঘুচিয়ে শঙ্কা, 

চল্ সবাই যাই গোলোকপুরী ॥ 
বিশ্বা । হের, বাছাঁধন ! 

ওই আসে সোণার তরণী । 

তালে তালে নাগকন্ঠাঁগণ 

ক্ষেপণী নিক্ষেপে জলে । 

ভগবতী ভাগীরধী নিজে 

তরীকর্ণ ধরি” তরী আনে? লক্ষ্য-পথে | 

মেথ। দিয়। আসে তরী, 
সেথা যেন ধীরি ধীরি 
তালে তালে নাচে বারি । 

ফুলকুল ঘেরি? তরীর চৌধার, 
তালে তালে নাচি” জলে আপি'ছে ভালিয়! ) 

যেন, 
ফুলরূপ জলে তরী খানি; 
সুবর্ণের বক্ষে যেন উজ্জ্বল রতন । 

নাগকন্যাগণের সহিত নৌকা বাহিশ! গঙ্গার 
পুনঃ প্রবেশ । 

(নৌকা হইতে গঙ্গা ও নাগকন্যাগণেব তে অনতৰণ ও 
রামকে প্রণাম) 

গা | দয়াময় ! 



৫০ হরধন্ুর্ভঙ্গ নাটক ৷ 

মাতৃহীন। কন্যা! আমি তব ; 

ভূমি মোর মাতী--পিত | 

নাহি মোর মাত কোন কালে ; 

তব পাদপস্সোন্ডবা! আমি, দীননাথ ! 

তোমার গাপাদে, 

ভোলানাথ স্বামী মোর, 

কে এমন রমণী জগতে 
আমার পতির মত পতি যার ছি 

কত যে বাদেন ভাল্প ভোলানাখ্, 

না জানি বর্ণনা তার । 

শিরজটে রাখেন তুষিয়। দিবানিশি ও 

শিরে ধরি” মোরে, 

বাড়াতে পত্বীর মাঁন, 

ধরিলেন নাম “গঙ্গাধর” ॥ 

পতিগ্ৃহে দুঃখ নাহি মোর, 

কেবল সপত্ত্ী-ছুঃখ-শেল 

বিধে মন্মে খাকি” থাকি? ঃ 
এই দুঃখ জানাতে তোমারে, 

ভুঃখহারী ! 

কত বুশ মর্ডভে গৌোঙাইন্ু ; 

কিন্ত ন! পাইন তব দেখা । 

ন্ুসময়ে দেখা আজি, 



(বিশ্ব । 

ভূতীয় অস্ক। ৫১ 

এক ভিক্ষা মাণি আমি ও রাঁজীব-পদে, 

সপত্বী-যন্ত্রণ। 

নাহি যেন ঘটে আর অবল1কপালে 
ভারতে উত্তর কালে । 

দেহ পদধুলি মাথে, 

দেহ পদ বাঁড়াইয়। ছুহিতার করে, 

ধুইয়। রাখিব ধুলি সীমন্ত-সিন্দুরে । 

উঠ এ নৌকায়, 

বৈকুষ্ঠের পতি হরি ! 

পিতারে করিবে পার আদরের মেয়ে । 

গঙ্গা-জলে পা ধুইয়া, 

উঠ, রাম! নৌকার উপরি 1 

(সকলের ৌকাঁরোহুণ ) 

এক্জ! ও নাঁগকন্তাগণ 1--( শীত ) 

(জগৎ !) দেখ. রে চেয়ে, যাচ্চি বেয়ে, 

সোণার তরণী; 

তরীর উপর, শ্যাম কলেবর, 
রাম রঘুমণি | 

(যিনি ) ভবের ক্লে, অবহেলে, 

করেন জীবে পার, 

আজকে তারে, নিচ্চি পারে, 

হয়ে কর্ণধা ঢু] লিগ 



৪২ 

স্মৃতি | 

হবধনুর্ভঙঈগ নাটক । 

পানের কড়ি, ধেবে নেবে, 

চবণ ছু"খানি। 

[ নৌকা বাহিতে বাহিতে সকলেব গ্রস্ডান 

পাছা 

দ্বিতীয় দৃশ্য | 
(তই আপি 

বিশালাবাজ্য গঙ্গাৰ উত্তভব তট। 

স্সমতি ও তাহাব মন্ত্রিগণ | 

সন্সিগণ । 

গুভক্ষণে গঙ্গামানে আনিলাম আজি , 

হেব ওই, 

হেম-নৌক1 আসে এক । 
যে মুর্তভির পুজ1 করি ঘাঁটের দেউলে, 

সে মুর্তির মত মুর্তি কোন্ দেবী উনি 
ফিরান নৌকার হাল ? 
কোন্ দেববালাখণ ক্ষেপয়ে ক্ষেপণী ? 

কোন্ খষি বনি” ওই ? 

রবিশশিসম 

কে ওই বালকণ্ছুটি বলি” খবি-পাশে ? 



তৃতীয় অঙ্ক? ৫৩ 

মন্ত্রিগণ | বুঝিতে নারিনু, রাজ] ! যেন মায়াজাল | 

স্ুমতি । আসিল নিকটে তরী | 
বুঝিলাম এতক্ষণে, 
বিশ্বামিত্র মুনিবর নৌকার উপরি ॥ 
বুঝিলাম, 
আপনিই ভাগীরথী বাহেন তরণী; 
গ্ররণিপাত করি । 

কিন্ত, মন্্িগণ ! 

নারিনু বুঝিতে ওই বালক ছু'টিরে | 
(নেপথ্যে পুর্বব গীত *€ জগৎ !) দেখ্ বে চেয়ে” ইত্যাদি ) 

নৌকাযোগে রাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র, গঙ্গ। ও 

নাগকস্তাগণের প্রবেশ । 

(রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের তটে অবতরণ ) 

| নৌক। লইয়া! গঙ্গা ও নাগকন্াগণের প্রস্থান । 

ন্থমতি | প্রণিপাত, 'মুনীশ্বর ! 
আজি শুভক্ষণে, 

হেরিলাম শ্রীপদ তোমার । 

বিশ্বা। লহ, ভূপ ! আশীর্বাদ ; 
আছ ত কুশলে, মহারাজ ? 

সুমাঁত। তব পদার্পণে 

বিশালারাজ্যের সহ মঙ্গল আমার | 

রূপা করি” কহ, তঁপোধন ! 



রি হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

কেন ভাগ্যবান্, 

কোন্ ভাগ্যবতী 

এ দৌহাব পিতা মাতা ? 

অথব। মর্ভের নহে এ যুগল চাদ । 

বিশ্বা । দশবথ অযোধ্যাব পতি 

এই দু'টি বালকের পিতা; 

নবছুর্জাদলশ্থাম বাম, 

তগ্তন্থণ কুমার লক্ষ্মণ | 

কৌশল্যা রামের মাত", 

লক্ষ্ণেব স্ুমিত্রা জননী । 

যাইতেছি মিথিল। নগবী 
লয়ে এই বাজ পুত্র ছু”টি, 

রাখিবারে বজ্ত-নিমস্ত্রণ | 

দুমৃতি | সুখী হৈনু আমি আজ, 
এই দু*টি রাজপুজ্র থাকুন কুশলে , 

অটুট থাকুক্ ধনুব্বাণ | 

রাম । করি নমস্কার, 

মহারাজ বিশালাধিপতি ! 

পতাণের লক্ষ্মণ ! 

নমক্কার কর মহারাজে । 

লন্ষণ । নমস্কার, মহারাজ ! 

স্মৃতি । আশীর্বাদ কবি, 



লম্বা | 

স্ুমাতি । 

বিখ্বা | 

তৃতীয় অঙ্ক । পু 

প্রিয়পত্বথী লভ ছুই ভাই । 

তোম।র সুবাক্য, রাজ] । হউক সফল । 

ভে কে শিক-কুল-চুড়ামণি ! 
নিতান্ত বাসনা, 
দয়! করি? এ দাসের গৃহে 

নামান্য আতিথ্য আজ কব গো গ্রহণ, 

আরাম লক্ষ্মণ সনে । 

কালি স্ুগ্রভাতে 

যাইও নিখিলাপুরী মিলি" তিন জনে । 

বড় ভাগ্তবান্ ভুমি, রাঁজ1 ! 

রাম তব ছুয়।রে অতিথি ; 

পুর্ণ কর মনোরথ । 

চল, রাম ! 

৮ল এবে, কুমার লক্ষ্মণ ! 

চল তবে, ভূপতি সুমৃতি ! 

লইৰ আতিথ্য তব। 

[সকলের প্রস্তান 



তৃতীয় দশ্য | 
চেনা 

কৈলানপর্কত | 

শিলাখণ্ডোপবি মহর্ষি গৌতম উপবিষ্ট । 

গৌতম । কেন এ দক্ষিণ চক্ষু নাচে ? 

কেন এ দক্ষিণ বাহু কাঁপি"ছে আমুল ? 

কেন আজ, 

স্থপ্রনন্ন দিখজনাগণ ? 

কেন আজ, 

মনের বিকার, 
হতাশ, বিষাদ, ক্রোধ, ম্বণ' 
গলিয়। গড়া”য়ে গেল তুষারের সনে 

কেন আজ, 

অহল্যারে পড়ে মনে পুর্ধের মতন ? 

কিছুই বুবিতে নারি । 
অনস্ত চিন্তায় 

উদ্ভান্ত কি হ'ল মন? 
অথবা এ শৈল-মরীচিকা 2 



তৃতীয় অঙ্ক? 

পবিত্র কৈলাস ! 

গুঢমন্ম কহ মোরে । 

কহ, রে নির্ধর ! 
কেন হেন ভাবাম্তর ? 

অনস্ত তুষার! 

এ কি মোর মনে'র বিকার ? 

ফৈলাব-বেউনী মেঘমাল ! 

বুঝাও, 
কেন মন করে ভেদ খেলা 5 

লোকসাক্ষী বিশ্ব-অক্ষি ভানু ! 

দৈব ভও থে? আজি, 
খোল খোল ভবিষ্যের দ্বার | 

গ্রহাসন-দীপগু-নীলাম্বর ! 

খোল খোল নীলাম্বর তব, 

মম ভাব-বিপর্ধযয়-বীজ 

বক্ষে তব ঢাকা থাকে খদি । 

(সহসা পর্বতচুড়ায় মুর্তিমতী দৈববাণীর আবির্ভাব গু 

শৃঙগবাদন ) 

ওকি ও! 

আঁচম্বিতে দেবশ্ৃঙ্ পর্বতের চুড়ে 

নিনাদিল কি কারণ ? 

ভেরবী প্রক্কৃতি উঠে' জাগি? ? 
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দেষ। 

হবধনুর্ভঙকগ নাটক | 

নিম্তদ্ধত। পলাইল দরে । 

নির্ধবের কলকল নাঁদ 
যোগ দিল শৃঙ্গনাদ সনে । 

কে উনি বিশদ-বাস। ? 

বারুময় মূর্তিখানি দোলে বারু-দোলে : 
ছু'খানি আুবর্ণ-পাঁখা, 

যেন ছু-টি পুর্ণশশী পৃষ্ঠে সুক্ভিত। 
গ্রাণমামি, 
কে মা তুমি, অচলবাঁসিনি ? 

গৌতম ! 

দৈববাণী আমি ত্রিজগতে | 

অশ্বর মন্দির মোর, 
চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্রমগ্ডলী 

আমাব সীমস্ত“মণি ; 

ভগবান্ বাঝু মোর পিতা । 
তপস্তা। কবিষয়া, 

আত্মভাব ভুলিয়াছ তুমি । 
যোগের নিদ্রায় অচেতন, 

তুমি, মুনি 1 

তেই সে আইন জ্াগাঁইতে । 
যাওত্বর মানব-গমনে 

প্রাচীন আশ্রমে তৰ। 



গৌতম চে 

ভূতীয় অন্ক। 8 

পাবে আজ নারায়ণ রামে, 

পা'বে আজ অহল্য। তোমনর-- 

শাপমুক্তা পতিব্রতা । 

[ শুঙ্গবাঁদন করিতে করিতে দৈববাণীর প্রস্থান । 

জয় জয়, রাম ! 

আত্মভোল। ছিন্থু আমি; 
তপোরত তপোগত প্রাণ, 

তেই সে নারিনু বুঝিবাঁরে 

নিজ কথা । 

অহল]ারে অভিশাপ কাঁলে, 

বিনতি মিনতি দেখি” তা”র, 

বলেছিনু, 

ব্রেতাধুগে মখিলের পতি নারায়ণ 
পদ-রজে উদ্ধারিবে তোরে । 

থাক্ তুই শিলাময়ী হয়ে; 

তপিতে কৈলানে যাই আমি, 

পুনঃ দেখা হ'বে সেই মঙ্গলের দিনে । 

সত্যযুগ অবসান, 

ত্রেতা নামে বহে কাল-আ্রোত | 

আলিলেন ভগবান্ শ্রীমধুন্ুদন 
অভাগ্ীরে তারিবাকে । 



৬ হরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

চলিলাস মনে'গতি ; 

জয় জয়, রাম ! 

[প্রস্থান । 

শি কাবিন 

চতুর্থ দশ্য। 

গৌতমাশ্রম । 

মধ্যস্থলে শিলাময়ী অহল্যা | 

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র। 

পম । গুরুদেব ! কহ মোরে, করি নিবেদন, 

আশ্রম বদৃশ এই কোন্ তপোবন 

তাপন-নংঅআব-শুন্য এবে ? 

পুর্বে ছিল এ আশ্রম কার ? 

শুনিবারে মনে মম হ'তেছে বাষনা + 

তুমি ত সকলি জান,_বল কূপ। করি' ! 

নিশ্বা । শুন, রাম! 

মহবি গৌতম মহা তেজ! 
তপিতেন মহ'তপ পুর্বে এ আশ্রমে 

প্ঠী অহল্যার 'সনে | 



তৃতীয় অন্ক। ৬৯ 

নিখিল ভূতলে 

ন। দেখি এমন নারী, 

অহল71 রূপসী বথ। | 

গৌতমের তপে তপ্ত হইল বালব, 
যায় বুঝি ব্বর্গসিংহালন, 

ইক্দরত্ব, দেবত্ব, নন্দন-কানন + 
তেই ইক্দ্র হইল। শঙ্কিত । 

মহতপা! গৌতমের মনে 
উৎপাদিতে রোষ, 

করিল? কৌশল দেবরাজ, 
দেব-নাম-অযোশয কৌশল । 
গৌতমের অসাক্ষাতে গৌতম সাজিক়! 
অমরের পতি, 

সতীত্ব হরিল? অহল্যার । 

বিধির নির্বন্ধ কে পারে লঙ্িতে ? 

গৌতমের তপোদীও নয়্ত্সর পথে 

পড়িল সুরেশ আচন্বিতে 1 

ধ্যানে মুনি বুঝ্িল। ছলনা ॥ 

রোষানলে স্বলিল অন্তর, 

সিন্ধুগর্ডে বড়বাগ্রি যথা । 
ছিল! অভিশাপ $-- 

“দেবাধম কামুক বাসক! 

১ 



ক 

লন্মণ | 

রাম । 

হরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

অলৎ কর্মের ফল, 

পাপ-দেছে তোর 

হউক লহত্ ক্ষত |, 

অমর্নে তখনি 

হইল স্বণার দৃশ্থয ইন্দ্রের শরীরে ! 
অপরাধী অভিশপ্ত অমরার পতি 
ছুক্ষৃতির ভুর্খতির লাজে, 

পড়িল। মুনির পায় । 

খবষি-রোঁষ কত ক্ষণ রয় ? 

বিলীন হইল রোষ, 

ব্বষ্টিপাতে যেন দারানল । 

ইন্দ্রের সহজ ক্ষত 

হইল সহজ চক্ষু গৌতম-প্রসাঁদে ; 
তেই ইন্দ্র দি-অধিক-সহজআ-লোচন | 

ভাল ন! 8 ধাষি ইন্ড্রে চক্ষু দিয়া, 

ঘুচাইয়া নরক-যন্ত্রণা | 

ভুই, ভাই ! শিশু, 

তেই জে কহ রে হেনবাণী। 

খষিচিত দেহচিত্ত চেয়ে ৮ | 

ভাল, গুরুদের ! 

| শৌতম-দকিতা দেবী অহল্য লিউ রি 



বিশ্বা | 

বিশ্বা ! 

লক্ষ্মণ | 

বাম । 

ভৃতীয় অন্ক। ৬৩ 

পতিশাঁপে শিলাময়ী ; 

এই যে পাষাণস্ত পু 

এই সে অহল্য। ! 

ধুম মাঝে দীগ্ডানল খথা, 

শিলা মাঝে অভল্য। তেমতি দ্ীপ্তিময়ী | 

খষি-রোঁষ কেন এ র প্রতি ? 

পর-দোঁষে কেন দণ্ড এর? 

ভূবন-ললাম রূপ নিরখি" ইহার, 

তাপস গৌতম 
দিয়াছিল। মন্ত্রময়ী এক কুশাঙ্গুরী, 
ডরিয়া কামুক জনে । 

সে অঙ্গুরী থাকিলে অঙ্গুলে, 

কামুকের চক্ষে 

সাক্ষাৎ অনলঙয়। অহল্য। সুন্দরী | 

দেব দুর্কিপাকে, 

ভূলিল। 'অহল্যা দেই অঙ্গুরী পরিতে, 
তেই ইন্দ্র পূর্ণমনস্কাম, 
তেই শিল। অহল্য। সুন্দরী পতিরোষে । 

ভ্রমবশে এ হেন ভুর্গতি, 

উৎসন্ন হউক ভ্রম। 

গুরুদেব ! 

মহাশিত্র বনবের প্রস্ভি 



৬$ 

বিশ্বা । 

বাম । 

বিশ্বা। 

হুবধনুর্ডঙ্গ নাটক । 

হইলেন প্রসন্ন গৌতম; 

জম-জাল-জড়িতা অহল্যা 

পত্রী তা”র, 
কেন তিনি বাম এর প্রতি ? 

মুক্তিদাত। মুনি মুক্তি কেন নাহি দিলা £ 

বাচাধন । 

বাসবের মুঞ্তিদাতা। মুনি, 

অহল্যার মুক্তিদাতা তুমি | 

পাবাণরূপিণী 

অহল্যার শিরে দাও পদধুলি তব | 

সেকি, গ্রভে! ৷ 

নমক্ষার করি আমি অহল্যার পদে, 

তোমার চরণ-পদ্ে । 

খষিপত্ী অহল্য। ভাপনী | 

কেন, রাম ! এ ছলন। ? 

দয়াময় ! 

তোমারি প্রসাদে 

বুঝবি আমি ছলনা তোমার । 

অবুঝে ভুলাও তুমি, 
মোরে ন। পারিবে, জগন্নাথ ! 

এত ভর, 

চরণের ভর দিতে অহল্যার শিরে ! 



তৃতীয় অঙ্ক । ৬৫ 

ভাল, মায়াময় ! 

বল দেখি, 

কার পায়ে এ ব্রল্মাণ্ড বাধা £ 

কার পায়ে উষা নতি করে, 

পুর্বের ভুয়ার খুলি” ? 
কার পায়ে তরুণ অরুণ 

দেয় রক্ত চন্দনের ফোটা ? 

কার পায়ে নক্ষত্রমণ্ডলী 

নখর হহতে চাহে ? 

কার পায়ে বিশ্বপ্রাণ বানু 
ফুলের সৌরভ তুলি মাখায় বত্তনে ? 

ক।”র পায়ে পাতিতপাবনী 

জনম লভিয়।, 

উদ্ধারিছে” অসংখ্য পাতিতে, 

ওহে পডিতপাবন ? 

কাব পায়ে ভক্ি-সুষ্পারঞ্জলি 

ঢালে যোশেগণ, হে যোশীন্দ্র ? 

শেষ কথা 

কা*্দ পায়ে অহল্যা তাপলী 

লুটি'ছে পাষাণ মাঝে? 

দ'ননাথ ! 

বিলহ” ক হেতু ঠ ৩ 



রাম । 

হুবধনুর্ভঙ নাটক । 

তব পদ-বজ-ভিখাবিণী 

অহল্যর পানে চাও | 

নহে ভত্তাধীন নামে কলঙ্ক অর্শিবে | 

গুরুদবাক্য পাল' রঘুনাথ ! 

গুরুব আদেশ, 

নশি আমি গুরুব চবণে, 

নমি ক্ষি গৌতমেব পদে, 

অহল্যার পদে প্রণিপাতি। 

লক্ষ্মণ ! 

ভস্মীভূত হই যদ 

অহল্যা-শিলায় পদ দিয়া, 
তবে, 

দেই ভল্ম ছয় ভাগ করি”, 

এক মুষ্টি মাখাইও গুরুব চরণে, 

এক মুষ্টি গৌতমের পদে, 
এক মুষ্টি পিতাব চরণে, 

এক মুষ্টি কৌশল্য। মায়ের পদে, 

এক মুষ্টি মাতা কৈকেয়ীর, 
শেষ মুষ্টি মাখাইও, ভাই !: 

আুমিত্রা মায়ের পায়ে । 

মা মা বলে, আমার মতন, 

আমার মায়েরে ডেক তুমি | 



ভূভীব্ব অঙ্ক। ৬৭ 

কাদিলে মুছায়ে দিও মুখ । 
€ অগ্ডাসবণ ) 

লক্ষণ । মা চশডিকে ! 

_লক্ষ্মণ-ভরসা-স্থল গুরুভক্ত রামে 

রক্ষ। কর। 

রাম । গুরুদেব ! 

ভরনা তোমার পা ছু'খানি। 

বিশ্বা । মায়াময় । 

অপুর্ক মানবী মায়া তব, 
বিস্মিত হইন্দ আমি আজ | 

(অগ্রসপ হইয়! রামের চরণে শিলাস্পশ ও তন্মধ্য 

হইতে অহল্যার আবিভাৰ ) 

অহল্যা । (ক্তাঞ্জলিপুটে স্তব__গীত ) 
বরাভী--ঠুংরি € কার্তনাঙ্গ ) 

জয় জগদীশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর, 
জয় হরি ভব্ভয়হারী | 

জয় কমলাপতি, জয় যতিকুলযতি, 

জয় শরকার্ম্মকধারী | 

জয় দশরথস্ুত, জয় প্রাভু অচ্যুত, 

জয় বৈকুষ্ঠবিহ্ারী ৷ 
জয় নারায়ণ, জয় নধুস্দন, 

জয় মম পাতিকহারী ॥ 
(প্রণাম ) 



৬৮ হবধনূর্ভঙ্গ নাটক । 

(গীত) 

ভৈববী--আভাঠেক। 

পতিশাপে অনুতাপে এ ভাপিত প্রাণ 

জুডাইলে পদবজে, করুণা-নিধান । 

ভুমি শো। জগত-স্বাশী, 
স্মদীন! তাপলী আমি, 

কি আছে ও পদে আজি 

কবিব প্রদান £ 

রবি শশী দীপু করে 

এঁ পদ পুজ1 কবে, 

ফল ফুলক্তুলে পদ 

পুজে বসুমতী ৮ 
আমি ভিখাবিণী দীন, 
কিআ.হ এ দেহ বিনা, 
উপঞ্ব দিনু পদে 

দেড় মন শাণ ॥ 

খ্ভদিন তাকি মোর, 

তেই শে তোমার পদধুলি লতিনু মস্ডকে 
ভ]গযব্দোোষে কশাক্কিনী আমি, 

কিন্ত তব 7, কপাকর । 

নিক্ষলহ «৫ কি এই অভাগীরে। 



তীয় অস্। ৬৯ 

আজ হ'তে গাৰ রাম নাম, 

আশ্রমের পক্ষিগণ 

আঁমাব সহিত গা'বে “জয় জয়, রাম? | 

হাঁবে তরু 'জয় জয়, রাম” | 

কুস্তম-ভূষণ। লত" তরু শাখা ধরি' 

গণবে 'জয় জয়, রাম । 

ওই নদী, 

ওই প্রাজ্ববণ, 

ওই মহীধর, 

একতানে মোর সনে গাবে কাম নাম | 

রঘমণি । 

নারী আমি ঘর্দল1 অবলা ; 

ব্রহ্মার নন্দিনী দাসী, 

গৌতম-ঘর নী, 

শাতাঁনন্দ পুত্র মোব, 

তবু আমি ভুর্দল1 অবলা ; 

স্বভাবত বুদ্ধিবীনা, 
কি জানি, 

আবার কি হ'তে ভাগ্যে কি ঘটে কখন । 

তাই ভিক্ষণ করি, 

দাও দয় করি? ভ*টি পদধুলি মোরে) 
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখি; 



৭০ 

রাম । 

গৌতম । 

ইরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

প্রুনঃ,পতিবোষে পড়ি” শিল1 হই যদি, 

অমনি মানবী হ'ব ও ধুলি-প্রসাদে । 

প্রণিপাত করি পদে, 

ধর মোর বাণী, 
পতিপদ ভাবি' যাপ' কাল, 

আর নাহি পড়িবে সঙ্কটে | 
আজ হ'তে জগত গীইবে,_ 

“অহল্যা। গৌতমপত্তী মহাঁপতিত্রতা। |: 
গৌতমেৰ প্রবেশ । 

(স্তব) 

“ভন্ভয়হরমেকং, ভান্ুকোটি প্রকাঁশং, 

কররুতশবচাঁপং, কালমেঘাৰভলম্ । 

কনকরুচিরবন্ত্রং রত্বৰৎকুণ্ডলাঢাৎ, 

কমলবিশদনেত্রং, সানুজং রামমীডে ॥+ 

€( প্রণাম) 

আজি মোর সফল জীবন, 

আঙ্ি মোর তপস্যা সকল", 

পবিত্র এ তপোবন আজি, 

পাপমুক্ত। শাপমুক্ত। আজি 
প্বী অহল্যা আমার । 

বিশ্বামিত্র তপোধন ! 

তাঁপন প্রণয়ে কৈলে খরণী, 



বিশ্ব । 

রাম । 

শৌতয় । 

রাম! 

ভৃষ্ভীয় অঙ্ক | দ১ 

আনি আজ ভবের কাগুারী | 

এস, সখে ! 

তব আলিঙ্কন লি” হৃদয় জুড়াঁই ৷ 
(উভয়ের আলিঙ্গন) 

আপনি আদিল! হরি বৈকুঠ্ঠ-ঈশ্বর | 
পত্ী সহ ভাগ্যবান্ তুমি, মুনিবর ! 

তপোধন ! 

বড় আশ! জাগে মোর মনে, 

দেবী অহল্যারে লয়ে, 

পুনঃ তপস্যয় হও রত, 

ধ্যান-ধ্যেয় নারায়ণে ধরিয়। অন্তরে | 

ভগবন্ ! 

কতদূর মিথিল। নগরী ? 

কতদূর মিথিলানগরী ? 

কতদূর বৈকুষ্ঠ তোমার, জগদীশ? 
বলে দাও গোলকের পথ, 

দেখাইয়। দিব তবে মিথিলার পথ | 

ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি, 

গুরু জনে আদর, সম্মান, 

দীনে দয়া, 

পর-উপকার, 

অহিংসা, অলোভ, 



প্ 

গৌতম | 

রাম! 

হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

অনিন্দা, অগর্ক আদি বৈকুষ্ঠের পথ বহুবিধ | 
মুনিবর । 
জান তসকলি তুমি, 

কিন্ত আমি অনভিজ্ঞ মিথিলার পথে! 
অনভিজ্ঞ ভব-পথ-প্রদর্শক হরি ! 

ভাল এ মানবী মারা । 

সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে 

দেখাইব মিথিলার পথ । 
হেথা হতে পুর্যোভভর কোণে 

কিছু দুরে মিথিলানগরী | 
বিশ্বামিত্র রিশ্ব-পর্য্যটক 
জানেন সে পথ, রাম ! 

জানেন চিখিল। | 

আসি তবে, খ্ষিরব । (প্রণাম ) 
চল, গুরুদেব। 
চল বে লক্ষণ ভাই । 

গৌতম | রঘুমণি ! 
নাহি চাহে মন মোৰ ছাডিতে তোমাবে , 

চল, আগুবাডাইয়। রাখি” আনি ভোঁমা, 

মিলি" পত্বী সনে । 
[সকলের প্রস্থান 



চতুর্ধ অঙ্ক । 
০০৯১১১১১১১১ 

প্রথম দুষ্ট | 

সা বোকো 

মিথিল।] নগবী-ধন্ুর্যজসভা । 

ীবধবজ নক, কুশধবজ জনক, বাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামি ব্, 
শতানন্দ, রাবণঃ মধু, বালী ও অন্তান্থ রাজগগ। 

ঈীর 1! ভো। ভো, মহীপতিখণ । 
জান' সবে ধনুঃপণ মোর । 

জ্যাবোপণে এই শৈৰধন্ধু 

ভাঙ্ষিবেন যিনি, 

আমার ছুহিতা সীতা দয়িত' তাহাঁব। 
একে একে দেখাও শফতি , 

দেখি আঁজ, 

কার ভাগ্যে লিখিল। বিধাতা 

'জনক-জামাত?' এই কথা । 

মাজা । হের এই, মহারাক্ছ 1 

জিনিলাম লীতা। 
( ধনুরুত্বোলনে জপ্রমখভ ) 



এ. হরর নাটক । 

কি লজ্জা 1-কি লজ্জা ।-ছিছিছিছি। 
গর্ধ খর্ব হালে একবারে ! 

। শপ রাঁজ।। ঠিক দাও মনে, রাজ ! 
ভাঙ্গিয়াছে ধনুখান, 

হইয়াছে উদ্যাপন তব পণ। 
( অকৃত্তকার্য্যত] 

৩য় রাজা । নৈজ নিজ শক্তি নাঁছি ঘুঝি? 
| কেন ক্র দুরাকাজ্জা। 

কেন কর রাজকুল-অপমান ৯ 

কেন দাও র্াজকুলে কালি ? 

এই দেখ শক্তি মোর! 
| টরারারা ( অকৃতকার্ধ্যত্বা 

। ঈ্কু রাজ । না ছু'তে ছু'তে ধন, 
দেখাইদেল ভাল বীরপণা ॥ 

হে। হে", শুধু বাক্য-বীর ! 
ৰ ওর্ধ রাা। কাক্গ নাই সীত। লাভে; 

মানে মানে যজ্ঞলভু। ছাড়ি? 

যাইতে পারিলে, আছে লাভ, 
প্রাণ বাঁচে হাফ, ছাড়ি" | 

৫ম পবা ॥ হের, রাজ! সীরধবজ ; 
এক খণ্ড ধনু তর, কৃত খণ্ড হয়; 

আন” নীতা, সভাতলে! | 
গত্রি শ্কতি'নীত। দেখুন নক্সনে ॥ 



চতুর্থ অধ , খ' 

তানন্দ | ভাল ভাল, অগ্রে ভাঙ্গ' ধনু, 

রথ! বাক্যব্যয়ে কিব! লাভ ? 

&ম রাঁজ। | ফেন ক্রোধ, দ্বিজব'র ? 

জনকবংশের তুমি কূল পুরোহিত, 
এই দেখ, 

বিবাহের মন্ত্র আজ পড়াব তোমাবে। 

[ ধন্ুকত্োলনে অসমর্থ হইয়া পতন ও উঠিয়া পলায়ম। 

( সকলেব হে। হো! শবে পরিহাস) 

সীর। কাল বয়ে যায়, 

উঠ অবশিষ্ট বাজগণ ! 

€ বাঁবণ, মধু; বালী ব্যতীত অন্তান্ত বাজগণের ধনুর্ভলে 
চেষ্টা, কিস্ত 'অকতকাঁধ্যত।) 

কুশ। মহাঁবাজ। 

অগ্রজ আমার তুমি, 
কি আর কহিব ৮-- 

বোধ হয়, খনুর্ভঙ্*-পণ নহিল পুবণ, 
তোমার নিষ্ঠুর পথে 
সীতার কপালে বুঝি না মিলিল বর্। 

পীর । কুশধ্বজ ! 

কেন, ভাই, ভাঁৰ ভয় ? 
সয়হারী হরি মোর পণের সহায় ! 
মনে মনে ডাঁক' তীরে, 



৭৩ হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

তিনি আমা” দৌোহাকারে 

করিবেন এ বিপদে পার । 

সামার ভরল! আশ জীীপদ তাহাব । 

সেই সর্ব-অন্তর্ধামী 

জানেন অন্তর মোর, 

বুঝেন সঙ্কট ঘোর, 

তিনিই কাগুারী 
এ দারুণ পণ-পরাপাবে | 

শান্ত হও, নুশধ্বজ ! 

এখনে। ত বনু রাজ। আছেন মভাষ। 

হেব ওই, 

লঙ্কার জ্বর দশানন, 

শক্তি যার ভুবন-বিদিত | 

হেব ওই, 

কিক্ষিন্ধার অধিপতি বালী, 
সমকক্ষ কেহ নাহি ওর । 

হের ওই, 

মধ্রার অধীশ্বর মধু 

বাহুবলে স্থবিখ্যাত ॥ 

অরে! হের ওই, 

কত কত রাজ। আঙ্ি মোর দভা হলে ) 

অবশ্য পুরিবে আশা । 



কুশ। 

রাবণ | 

চতুর্থ অঙ্ক পন 

মহারাজ ! মন নাহি মানে । 

কি যেন কি মনে হয়। 

রাজ) কুশধ্বজ ! 

নিতান্ত সন্দিপ্ধ তুমি, 
তেই কহ অসার বচন। 

শৈবধন্ু বলি? 

ভঙ্গিতে না ইচ্ছা করি মনে ॥ 

শিব মোর পুজনীয় গুরু, 

ডরি শুধু গুরু-নামে, 

ধনুরে না ডরি | 

কি কাজ সীতায় মোঁর ? 

শত শত সীতা শোভে সুব্র্ণ-লঙ্কায় | 

তবে যদি বল,-- 

আসিলে ক্রি হেতু তুমি এই সভাতলে 2 
উত্তৰ তাঁহার, 

একপক্ষে-নিমন্ত্রণ, 

আব পক্ষে বাজাদেব শক্তি পরীক্ষিতে । 

কিন্তু তব মন্দেব বেদনা 

দেখিতে না পারি আব। 

ভাঙ্গিব এ হরধন্ু অক্ষি পালটিতে । 

হের এই 

(ধন্ুকত্তোলন কিন্তু ধন্ুর্ভঙ্ষে অকৃত বর্ম) 91) 



5৮ হবধনুর্ডজ নাটক । 

কি আশ্চর্য্য 1 

একি চমত্কার । বিচিত্র ব্যাপাব 

তুলিন্ কৈলার গিরি এই নাহুবলে, 

ঝড় ষথ। উপাড়য়ে বৃক্ষ কোটি কোটি, 

কিন্ত আজ, 

অপমান হৈল মোৰ জনক-জভ য। 

তুলিনু ধনুক, কিন্তু নারিন্ু ভাঙ্গতে । 

নাহি স্থাঁন লজ্জ। বাখিবারে । 

মধু । লঙ্কেশের পরাজয়, 

কিন্ত আমি আছি বিদ্যমান | 

হর্ধ রাজা | “হাভী ঘোড়া গেল তল, 

ভেড। বলেন কত জল!" 

মধু । ভেব, দভাগণ । 

চক্ষুব নিমেষে জিনি পণ । 

£র্থ রাজী জাতী এনে ধর ধন্ব, দাতী লাগে পাছে । 

মধু । (ধনুর্ভঙ্গে অবমর্থ ভইয়া ) 

চল, লঙ্কেশ্বর ! 

ফিবি দ্রোহে নিজ নিজ গভে ) 

এ বড় ভুর্জয় ধন্দু। 

৪র্থ রাজ | নহিলে কি আমি হেন বীব, 

চুপ ক'রে বসে আছি জুজুটির মনত 
এক কোণে! 



কুর্থ অস্ক। 

দেখ! খেছে ঢের ঢের বীব, 

কিন্তু এই 

ধন্ুটোর মত বীর দেখিনি কখ7না | 

বালী । এই বার পালা মোর, 

গন, রাজগণ | 

৪র্থ লডা। আবে মর, 

এ আবার কেন ওঠে ? 

€-.হা, কিক্ষিত্বার বাজ) কি ন1। 

লী । (ধনুর্ভজে অক্ষম হইয়া )-- 

বুঝিলাম এত দিনে” 
গর্ব কারে! স্থায়ী কু নয়। 

প্রতিদিন প্র/তঃসঞ্ধযাকা€লে 

সগুপিন্কৃতীরে জপ কবি, 
পিয়াইন্ু সাগরের বব 

মুবিখ্যাত বীব দশাপ্নে। 

গভির কাপাইন্ুু ভ্রাছুৰন, 

কিন্ত আজি হতদপ। 

তাই বলি, 

গর্ব কারে চিবন্থায়ী ষ | 

জার । বুঝিলাম এতক্ষণে, 

নিব্বীর। পৃথিবী । 

লক্ষণ । কি !--মিথ্যা কথা | 



ইবধনূর্ডঙ্গ নাটক । 

হৈন বাক্য না কহিও আর, 

মহারাজ ! 

আপনি অবীর বলি' অন্যে ভাব” তাই £ 

রঘুপতি ! 
আজ্ঞ। দেহ মোবে, 

কোটি খণ্ডে হরধনু গু'ড়াইয়া 
উড়াঁই আকাশে । 

ছে আর্ধয ৷ 

থাকিতে তুমি, থাকিতে লক্ষণ, 

নিকীর। প্ুথিবী ? 
হের এই, মিথিলাব পতি । 

ভাঙ্গি' তব পণ্য ধনু, 
শ্লীরামষের করে দিব তো'মাঁব সীতারে । 

€র্ঘরাজ।। কেন, শিশু, গঞ্জ”? এত ? 

দশানন, মধুং বালী পবাজিত, 

দেখেও না ফোটে চক্ষু । 
যারে তোর পিতাঁব নিকটে, 

কিনে দেবে খেলা'বার ধনু । 

হেলে দেখে হেলে পড়, 

কেউটার আশা! কেন, বাপু? 
বসে পড়লে পড় । 

লক্ষ্মণ | ধিকৃ তোম1, রাঁজকুলগ্নানি ! 



লাম 

বিশ্বা । 

চতুর্থ অঙ্ক। ৮১ 

তোমাদের মত্ত বীরে দেখি? 
বলিল। জনক তাই নিব্বটীরা1 পৃথিবী । 
উত্তব ন1! চাহি আর, 

নিরুভুরে রহ বলি” লক্জানতমুখে । 

কহ, রঘুবর ! 

ভাঙগি” পাড়ি আঁজগব ধনু । 

বাজিবে কোমল করে তোঁব, 

ভাই রে লক্ষ্মণ ! 

বড়ই কঠিন ধনুখান, 
ন:ক্ষী তাঁর দশানন, মধু, বালী 
বলি-কুল-শিরোমণি । 

দাড়াও এখানে তুমি, 

ডাঁক” মহাঁদেৰে ভর্তিভরে । 

গুরুদেব ! 

হরধন্তুর্ডঙ্গ, রাম ! কর আবহোলে; 

আশীর্বাদ কক্তি_ 
শক্তিপতি নহ শক্তি 

বসুন তোমার বাহুমূলে । 

নিকীর। কি নবীর] পুথখিবী, 

দেখাও দেখাও আজ 

মহারাজ লীরধ্বজে,__ 

রাজ মহারাজ আর“যে যত এখানে । 



হবধনর্ভঙ্গ নাটক । 

নমস্কাব কবি আমি 

আদিদেব মহাদেব-পদে, 

গুরুব চবণে | 

বাখ' লজ্জা, গঙ্গাধব । 

হেচগিকে শক্তিদ্থবূপিণি ! 

(বাম কণ%ক হনধন্ুরঙ্গ ; মেখগর্জনেব ভ্ঠায ধনত্ভজ শব্ধ ; সেই 

শদে বাম, লশ্মণ ও বিশ্বামিত্র ব্যতীত বলে মুচ্ছ ) 

লক্ষণ | 

বিশ্ব | 

লীব । 

মাম। 

বিশ্বা। | 

জয জয. বাঁম । 

জয় জয, বাম । 
(কিষত্ক্ষণ পরে সকলেব চৈতন্থলাভ ) 

দশবপান্রজ বাম । 

কে যে তুমি, বুঝিনু এবার) 

ঘুঝিলাম, 
যঙ্ছোভিবা সীতা কেন তনয়! আগাব। 

আকজ্ি আমি পূৃর্ণকাম, 

সানন্দে কবিব সন্প্রদান 

শুভক্ষণে তব করে লীতাঁবে আমার । 

মহারাজ ! 

পিতার আদেশ বিন, 

ধিবাহ-সম্বন্বে আমি আবদ্ধ না হ'ৰ। 

সুখে থাক, বাছাধন ! 

ধন্চ তব পিতৃভক্তি, 



পীর । 

রাবণ | 

চতুর্থ হন্ধ। ও 

ধন্য তব মন । 

মহারাজ সীবধ্বজ ! 

অচিরে পাঠাও দূত অযোধ্যা নগরে 

আনিবারে রাজ? দশরথে । 

যে আজ্ঞা, মহধি ! 

আজিই পাঠাই দূত । 

ভাই কুশধ্বজ ! 

দ্রুতগামী বচন-নিপুণ দুভগণে 

ডাঁক' ত্বর। । 

কে এই বালক রাম ! 

কেন আজ, 

হৃদয়ে আমার ছুটে চিস্তার তরল ! 
কেন কাপে বাম অক্ষি ! 

কেন আজ উদাস পরাণ ! 

কেন আজ, 

আরু-পথে হেরি যেন কালিমাঁর রেখ? ! 
জাগিয়া যেন কি ম্বপ্ন দেখি, 

হ্ৃত্ণিণ্ড কেন ধকৃধকে ! 

কিছু ন। বুঝিতে পারি, 
অথচ অন্তরে 

বুঝি বুঝি যেন নব । 

আর ন। তিষিতে পান্কি হেথ। ; 



৪ হবধনূর্ভঙ্গ নাটক । 

কোথায়, সারঘি ? 

(নপখথো) মহারাজ ! 

রব । সাঁজাঁও চিরে রথ মোর, 

যোজহ অযুত ঘোড়া । 

[ প্রঙ্গান | 

লীর। রাঁজগণ ! 
সভাভঙ্গ করি আজ 

বিশ্রাম-ভবনে এবে চলুন কলে । 

চলুন, কৌশিক ! 
চল, রাম ! 

চল, বীর কুমার লক্ষ্মণ ! 
| সক্কালর প্রস্থান! 

জাপার ওহে হন 

দ্বিতীয় দশ্য। 
পম 

মহেক্ পর্কত-_পরশ্তরামের কুগিবনম্মুখ | 

পবশুযাম । 

পরশু । একি শব্দ আচহিতে ! 

ফাটিল আকাশ কি রে ! 

গ্রহে গ্রহে লাগিল কি নিগ্র্-ঘষণ । 



চতুর্থ অস্ক। ৮৫ 

মহল ভূকম্প, ' 
উল্লক্ষে সাগর সংক্ষোভিয়1 ! 
নিস্তব্ধ পবন ভয়ে ! 
বিন বাতে বৃক্ষ মড়মড়ে ! 
আকাশে অজ্ঞান পক্ষী, 
অরণ্যে শ্বাপিদ, 

নদীগর্ডে মীন অচেতন ! 
নিসর্গ উন্মত্ত কেন আজ? 

জগতের আজ কি রে প্রলয়ের দির ? 
ন। ন।----দেখি দেখি । 

(ধান) 

অহো?, বুঝিলাম, 
জনকের গৃহে আজগব ধনু 
ভাঙ্গিয়া ফেলিল কে রে? 
শাঙ্কর কার্নক দ্বিখণ্ড হইল, 
বৈষ্ণব কাম্মক দে রে। 
রে অরুততব্রণ ! 

(নেপথ্যে। গুরুদেব ! 

বিঝু-শরানন দে রে ! 
আন্ ত্বর। ক্ষত্রিয়-অন্তক শাণিত কুঠার ) 
দেখি, কোন্ মুড সর্পে জাগাইল, 

ত্বরা £বঞ্চব ধনুক দে ঞ্র! 
৮ 



৮৬ হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

কুঠাব লইয়1 অক্কতব্রণেব প্রাবেশ । 

অরুত । একি, গুরুদেব ! রু্রমূর্তি কেন ? 

পরশু | শুনাইব পবে। 

কুটীব আগলি? থাক, বত, ভুমি, 
চলিনু এখন । 

কই রে কুঠাব ? 
অরুত । এই, গুরুদেৰ । 

পরণ্ | বৈষ্ণব কাশ্মক কই ? 
অক্ুত। নাবিনু তুলিতে । 
পরঞ্থ । বটে বটে রটে, ভ্রম ঘটিয়াছে, 

যাই যাই, নিজে তুলি ধনু! 

| বেগে প্রস্থান । 

অত । হায় হাক্স, 

কার ভাগ্যে বিধাতা বিমুখ আজি রে, 

আজ গুরু সহজ শমন ! 

নারায়ণ ! 

নিবাও এ রোষাঁনল। 

বৈষ্ণব ধনুঃ লইয়। পরগুরামের পুনঃগ্রবেশ । 

পরষ্খ । কই রে অরুতব্রণ ? 

অরুত । কহ, গুরুদেব ! 
পরণ্ড। কই রে কুঠার ? 
অর্ুত। ক্ষন্ধোপরি ঘাখিলে যে, প্রভু ! 



চতুর্থ অঙ্ক। ৭ 

পরশু | ই ই, বটে বটে; 

চলিনু এখন | 

জয়, শিব শঙ্কর ৷ 

[ বেগে প্রস্থান । 

[ভাঁবিতে ভাবিতে অক্ৃতত্রণেব প্রস্কান । 

এস হেট 

তৃতীয় দৃশ্য | 

(আসিস টান 

অযোধ্যানগরী--রাজকক্ষ | 

দশরথ ও সুমন্ত্র । 

দশ। ন্মস্ত্ররে! 
দেখিতে দেখিতে গেল দিন, 

দশ দিন কবে চলে গেছে। 

কই মোর বাম রঘুমণি ! 

কই কই কুমার লক্ষ্মণ ? 

সুমন্ত্র রে! 

রাক্ষন-সমরে কি হ'ল কিহ'ল! 

কোথ। রাম ! 

কোথা রে লক্ষণ ! 



৮৮ 

তন্ত্র । 

দগা। 

দা 

হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

অন্ চাদ কবে প্রাণ, 

কি যেন কি যেন হয় মনে । 

শিব হও, মহাঁবাঁজ । 

বশিষ্ঠেব বাণী কেন, নৃপমণি, না কব স্মবণ ? 

বিশ্বামিত্র-কবে বাম লক্ষণের না হবে বিশদ | 

বোঝে না অবোধ মন, 

কক ফাঁক শুন্যময় সব, 
তিষ্ঠিতে ন। পাবি আব, 
আন” বথ * বন-পথ ধবি' 

সিদ্ধাশ্রমে যাইৰ এখনি | 

শ্রীরামেব চাঁদমুখ খানি 

মনে পডে প্রাণ পোডে, 

অন্ধকার দশ দিক ” হুঙ্থু কবে মন” 

কোথ। বাম 1--কোথ। রে লক্ষণ । 

সুমন্ত্র বে, লমে চল মোঁবে, 

কৌশল্য। সুমিত্রা পুন্রশোকে 
কাদি'ছে ধুলাঁয পড়ি? । 

চল চল, দেখি, 

চল চল, সবে মিলে যাই তপো বনে । 

পত্রলইযা জনৈক দ্বাবরক্ষকেব প্রবেশ। 

ভমন্ত্র । 

জিজ্ঞাস ইহাঁরে,. 



রক্ষক | 

সুমন্ত্র | 

দশ । 

সুমক্র | 

দশ । 

মন্ত্র । 

চতুর্থ অঙ্ক। ৮৪ 

অশ্ব রথ এলে। কি ভুয়ারে ? 

মহারাজ ! 

মিথিলাধিপতি পাঠাইল। দূত, 

আঁনিল এ পত্র দৃত-করে । 

পড়, মন্ত্রী, 
যা” হয় উত্তব তুমি দাঁও 
অন্তঃপুরে যাই আমি । 

ভিক্ষা মাগে দান, 

ক্ষণকাঁল অপেক্ষ! করিতে, মহাবাজ ! 

আঃ, পড় পড়, শীন্তর পড়। 
হা রাম! 

মিথিলার ধন্ুর্যজ্বে-_ 

আঃ, আবার যজ্জের কথ] 

দুর কর, চাই ন। শুনিতে “যজ্ঞ” নাম। 

যাই আমি, পড় তুমি লিপি । 

[ বক্ষকের স্বন্ধ ধারণ কবিয়? প্রস্তান । 

আহা, 
তনয়-বিচ্ছেদ-ক্রোতে কলি ভাপিল। 

যাই যাই, পাঁছে রাজা পড়েন স্ভুতলে । 

[ বেগে প্রস্কান। 



চতুর্থ দৃশ্য। 

দিথিল'নগরী- রাজোছুন | 

সীতা । 

৩1 এ কি আচন্িতে মনে ভাবান্তর, 

জাগি? কুন্বপন দেখি ! 
এত ফোট? ফুল, এত তরু লতা 

মিল।য়ে গিয়েছে কোথা । 

জেগে আছি কি না, না পারি বুঝিতে, 

ঘুমা'য়ে আছি কি, তাও ত কুঝি না, 
এমন গভাত, এমন আলোক 

আধারে মিশি'ছে কেন ? 

পৃথিবীর ষেন কেউ নই আমি, 

কোথায় দাড়ায়ে আছি? 

কভু যেন জমি নিবিড় কাননে, 

কভু যেন শিবি-চুড়ে ; 
কে যেন আমাবে ভুলা”য়ে কৌশলে, 

রূথে তুলে চলে উড়ে! 



চতুর্থ অঙ্ক । 

রাক্ষসের পুরে কখনন-ভিতরে 

রাঁক্ষলী দেখায় ভয়; 

একট রাক্ষস দশমুুখ যেন 

কিজানি কিযেন কম । 
লিন হ্বামী মোর তিনি যেন রণে 

যুকবেন রাস্ষল হন, 

অনলের বু পড়িন্ু যেন গো, 

অ।বাব গ্রন্ভীর বনে ! 

আবার এ কি গো, শিহরে পরাণ, 

কে যেন পাতাল থেকে 

করে কর ধরে, ডুবি” পালে, 

“আয় বাছা” বলে ডেকে ! 

€ স্ব ) 

জয় মা চণ্ডিিকে, বিপদ-খিকে, 

শমন-দ্ডিিকে তারিণি ! 

চগু-ঘাঁত্তিকে, .. সুশু-পাতিকে, 
ভক্ত-চঙঈগল-কাঁজিণি ! 

বর।ভয়-করা?, খল-খ গাধা, 

শঞ্কর-হৃদি-বাঁদিনি ! 

এ দীন তনয়? ডাকে মা অভয়, 
দয়! কর, ভয-ন্বশিনি | 



৯২ হরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

গ।ছিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ । 

(গীত) 

বেহাঁগ-দাঁদ্বা | 

ফুট লে। কলি, জুট লে অলি, 
ছুট লে! নতুন প্রেমের ধার? । 

নবির করে, টাদের করে, 

কোচ্চে খেলা, দিচ্চে ধরা ॥ 

তমাঁল-ডালে, হেলে ভলে, 

উঠ লে। লতা? সোনার পার। | 

নীল আকাশে, চ'ল্্লে। ভেসে, 

কিরণভর। উজল তারা ॥ 

১ম সখী । একি দেখি, সখি ! আনন্দের দিনে 

বদনে বিষাদ কেন ? 

হয় নখী। বিবাহের কালে হাসির বদলে, 
কেন জলে আখি ভানে ? 

৩য় সখী । বাপ মায়ে ছেড়ে, আমাদিগে ছেড়ে 

যাবে বলে বুঝি এমন হ'লে ? 

5র্ঘথ নখী। প্রাণেশে তোমার রাখিব ধরিয়ে, 

ভয় কি, সঙ্জনি, বিষাদ ভোলে। | 

১ম সখী । হলুদ বাটিয়ে, রেখেছি ছানিয়ে, 
ননী মিশাইয়ে । 



চতুর্থ অঙ্ক । ৩ 

সোনার শরীরে মাখাঁইব ধীরে, 

যতন করিয়ে । 

(নবীগণের গীত) 

বলিঙ্গডা-বামকেলী--জলদ-একতাঁলা । 

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী, 

সে'ণার গাগরী ভরিয়ে জলে । 

ঞলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে, 

টাদ-পার। ছেলে লইয়ে কোলে ॥ 

জনক-ঝিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি, 

চায় ফিরি' ফিবি আপন ভুলে । 

আয় লে। সকলে, দেখ. লে। সকল, 

পরাণ ভরিয়ে, নয়ন ভুলে । 

| সকলেব প্রস্থান । 



পর্চম অঙ্ক । 

গ্থম দশ | 

৯০১ 

অমরাঁবতী-- ইন্দ্রের বক্ষ | 

ইন্দ্র ও বিথ্কম্মা | 

বিষম বিভ্রাট উপস্থিত; 
মিখিলানগবে আজ 

রামরূপী বিঝুঃ সহ 
জাঁনকীরূপিশী লক্ষ্্ীর বিবাহ । 

হে বিশ্বকম্মন্! 

শ্তভলগ্নে এ ব্বাহ হ'লে, 

বিধাতার লিপি, 

পত্তিপত্বী না ঘটিবে বিচ্ছেদ কখন । 

তা” হলেই সর্ধনাশ ; 

নাহি হবে রাবণ-সংহাঁব, 

নাহি রবে ইন্দ্রন্ব আমার । 

যাঁও তরা, 

বিবাহের লগ্নভরষ্ট কর সুকৌশলে | 



পঞ্চম অহ্ব। ৯৫ 

কি আর বলিব আমি, 

শিল্পকার্ষে তুমি জুনিপুণ ; 

বাঁচাও বাঁসবে আজ | 

বিশ্ব! দেবরাজ ! 

ভুশ্চিন্তারে নাহি দিও স্থান হৃদয়ে তোমার ) 

লগ্রশ্ডই্ট করিব নিশ্চয়; 
চলিনু মিথিলাপুরী । 

ইন্্র। আমিও চলিনু নন্দনকাঁননে, 

নিজ করে পানিজাতি-মাল। 

গাথিবারে তব তরে। 

বতকার্ধয হয়ে এন, পরা"ব যতনে । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
কপাল অব 

দ্বিতীয় দুশ্য | 

মিথিল। নগরী-রাজসভ1 | 

দশরথ, সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ । 

শীর। মহার|জ অযোধ্যার পতি ! 

শতানন্দ, বৃশিষ্ভ উভয়ে 
আয়োজিল। বিবাহ-ঝীাপার । 



৭৬ 

ভা । 

নীর। 

দশ । 

হরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

উপস্থিত বিবাহের কাল; 

চলুন্, রাজেন্দ্র ! তব নয়ন-গোঁচরে 

রাম-করে সীত1, আর লক্ষণের করে 

উন্নিল করিব সম্প্রদান । 

চল; ভাই কুশধবজ ! 

ভরতেরে মাগুবী করিতে সম্প্রদান, 

শত্র'ন্্েরে শ্রুতকীর্তি। 

জনৈক ভূত্যেব প্রবেশ । 

কি সংবাদ ? 

মহারাজ ! 

দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্দ। দ্বারে উপস্থি্ । 

কই কই ? 

[ভৃত্যেব সহিত সীৰধবজ ও কুশধবজেব বেগে প্রস্থ 

দেবশিল্পী বিশ্বকম্মী ? 

এ নাম শুনেছি কতবার, 

কতবার দেখেছি তাহারে, 

আজ কেন হেন চমকিল যন? 

না! বুঝি কারণ । 

বিশ্বকম্মার সহিত সীরধ্বজ ও কুশধ্বজেব পুনঃগ্রবেশ। 

দশ | 

বিশ্ব । 

দেবশিল্পী ! 

গ্রহণ করহু নমস্কার | 

মহারাজ দশরথ ! 



পঞ্চম অন্ক। নি 

_ রাজখবি সীরধ্বজ ! 
রাজানুজ কুশধ্বজ বীর ! 

যড়-প্বাতু-প্রতিমূর্ভি দেখাইৰ আজ; 

তেই সে করিন্ু আগমন ! 

নরলোকে কেহই কখন 

এ অপুর্ব মূর্তি দেখে নাই । 
গীর। হে অমর ! 

বিলম্ব ক্ষণেক ক্লুপা করি? 

কন্ঠা-সম্প্রদাঁন করি, শে 

বিশ্ব। এ দেখ, মহারাজ ! 
( সভাঁভলে সহসা মকভমিমপ্যে প্রীম্মঝডুর আবিভাব ) 

খতুকুলে আদি খ্তু ইনি, 
গ্রীষ্ম নাম, জশত-বিখ্য।ত | 

(সকলেব বিশ্মম্ন প্রকাশ) 

(শীত) 
বৃন্দাবনী-সারঙ্গ--বঝাঁপতা'ল | 

গখর তপন, ইহার আসন, 
জ্বলন্ত অনল বন | 

তণ্ড সমীরণ, চামর-বীজন, 

রণভূ মরভু ভীষণ | 
ধরা তাঁপে ভ"য়ে ইহারে দেখিয়ে, 
নির্বব, তটিনী বায় শুখাইস্টে, 

2) 



হবধনর্ভঙ্গ নাটক । 

তরু ছাড়ি” পড়ে লতিকা লুটিয়ে, 
জীবেব আকুল জীবন ॥ 

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুপ্বনি ) 

সীর। অআুন্দব দেখিন--- 

কুশ। মহারাজ । অন্তঃপুরে শঙ্খহুলুধ্বনি | 
সীব। বিলম্ব ক্ষণেক; 

তার পর, হে অমর । 

বিশ্ব। এ দেখ, মভারাজ। 

(সভাতনে সচসা সমুদ্রগর্ভে হস্তযাবোহণে বর্ধাখহৰ অধৃবির্ভাঁব) 

ইনিই দ্বিতীয় খতু, 

অধিষ্ঠাত্রী দেৰত। বধার , 

প্রারুট, নামেতে সুবিখ্যাত | 

(গীত) 
মেঘ--সুবফাক্তা । 

চমকে চপল, অনলের ঝলা, 

ঝবলকি” ঝলকি” উঠিছে। 

ভুভ, হুড় হুড,  ছুড়, দুড়, ছুড,, 
খরজি' জলদ ছুটি'ছে »-_ 

ঝর ঝব ঝরে, মেঘবারি ঝবে, 

কন্ধডে বাজ পড়ি'ছে ॥ 

দশ 1 অতীব অপুর্ধ দৃশ্য ! 
, কুশ। বিমোহিত অতর আমার । 



পঞ্চম অহন । মনি 

বিদ্ব/। এই বার হের, রাজ ! 
শবৎ খ্তুব আবিত্ভাব | 

,(সতাঁতিলে সহসা পান্তক্ষেত্রমধ্যে শরৎ খতুর মআবিভাব ) 

! এই দেখ, 

ইনিই তৃতীয় খতু খতৃকুল মাঝে । 

(গীত) 
তিলক-কামোদ--ধামাব । 

চাঁদেব মুকুট শিরে,  নন্-পান্তি-শীষ প'বে 
হবিত-বসন পরি” শরত খু নাজে । 

সবসে কমল ফোটে,  মধুলোঁভে অলি ছোটে, 
মধুমক্ষি রত হ'ল মধুচক্র কাজে ॥ 

কহ, রাজ। নীরধ্বজ ! 
কহ, দশরথ মহারাজ ! 

কহ, কুশধ্বজ বীরৰর ! 

বৃখ। পরিশ্রম মোর, 

অথবা আনন্দ কিছু লভি”ছ অন্করে 2 

সকলে । অপুর্--অদ্ভুত অতি । 

পীর । দেখিনি কখন হেন ছবি । 

দশ। তাব পর? 

বিশ্ব । হেরঞ্ঞ্রী মহারাজ ! 
(সভাঁচলে সহসা অবণ্যমধ্যে হেমন্ত্খতুব আবির্ভাব) 

ইনিই হেমস্তঞ্খতু, চতুর্থ গণনে | 

স্পা চা এ 



৮ ১৬ হবধন্চ্র্ভঙ্গ নাটক । 

(গীত) 
শুক বেলাবলী-_ চৌতাল। 

নিবিড অবণা মাঝে হিমকুস্ত লয়ে পাঁজে, 

চতুর্থ হেমন্তখ্তু হবিত বদ্নে | 

ন্ববিছে শিশিব-ধাব,  গাথিষে মুকুতভা-হাঁব, 

ভুণ-গরলে দৌলাই”ছে প্রারতি বতনে ॥ 
সকলে । সুন্দৰ এ প্রতিযুস্ভি । 

বিশ্ব! নিবখ নিবখ পুনঃ 
(সভাঁতনে সসা! ভিনালাঘ পপন্লোপবি শীতঞ্খতব জ(বর্ভীণ) 

খতুকুলে ইনিই পঞ্চম, 
শীতখ্তু নাম এব । 

(গীত) 
ছাঁমাঁনট--তেওবা । রী 

হিমাদ্রি-শিখবে, হিমানি-উপবে 
ধাওয়ে শীতখতু, ভীত হুত।শ | 

ক্ষীণ দীনমণি, কন কন কনি, 
শন শন ত্বনি বহে বাতাস ॥ 

থব থব থব, বাপে চবটিব, 

কুহেলিক। ঢাঁল। নীল আকাশ । 

সীব। অদ্ভুত এ প্রাতিমুর্তি, দেব । 

শ'বীর শিহরে যেন শীতে 

বিশ্ব। হেব, বাজ !*শেষ পতু-গতু-শিবোমণি 
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বসন্ত | 

বামে প্রিয়া, সম্মুখে মদন । 

(গীত) 
বসন্ত--চৌতাল। 

শীত-বসন, কুসুম-ভুষণ, 
যুবক-যুব্তী-রর্ন এ 

কোকিল ভ্রমর, মধুর মধুর 
কবয়ে কুজন গুঞ্জন ॥ 

ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়, 

পীত বসন উড়ি”ছে তায়, 
ফুল-কুল-কলি ফুটিয়ে ঢাঁয়, 

প্রেমিক-নয়ন-শৌভন $-- 

রি প্রাণের প্রতিমা মধুর হানে, 

কুন্থমে নাজিয়ে দাড়া?য়ে পাশে, 

অপরূপ বরূপ-ছট বিকাশে ॥ 

দুরে ফুলধনু মদন ॥ 

বিশ্ব। শেষ হৈল ষড়-খতু-মূর্তি-প্াদর্শন | 
নীর । হে অমর! 

মোহিত করিলে আমা” সবে । 

যেন, দেখিনু স্বপন জাগি”, 

বিস্মিত হইন্ু ষড় খতুর ছবিতে । 

কৃতজ্ঞতা লহ উপহার । 



শা ন্ 

সীব। 

বিশ্ব । 

হর্ধনুর্ভঙ্গ নাটক। 

আসি এবে, মহাবাঁজ । 

কব গিয়। কন্ত1-অন্প্রদান | 

বটে বটে । 

চল, কুশধ্বজ ! 

লগ্ন বুঝি নাহি আব । 

আসি তলে, দেবশিপ্পী । 

[ বিশ্ববন্মা ব্যতীত সবলে প্রস্থান । 

হইযাঁছে লগ্ন বহিভূ্তি, 

পুর্ণ হ'ল দেবমনোবথ , 

পুথিবীর ভার ঘুচিবে এবাব, 

সবৎশে হইবে রাঁবণ-সংহব , 

কিন্তু, বড় ছুঃখ হয় মনে, 

মনে হ'লে জানকীব বিপদ-পাথাব 1! 

হে বিধাত ! 

দয়! কব রামপত্বী অবল। সীতাবে । 

| প্রস্থান । 



তৃতীয় দৃশ্য । 
পাস রউত 

মিথিলানগরী--রাজান্তঃপুব ॥ 

আতিক ওঠ ভে 

সীবপধবজ, কুশপবজ, দশবথ, বাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শক্রু্ব, 

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও স্ুমন্ত্। 

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধূনি ) 

সীতা, মাওবী, উর্দিল ও শ্রুতকীর্তিকে লইম! 

শতানন্দের প্রবেশ । 

শৃত্া1 1 মহারাজ ! 

? শীন্্র সন্প্রদান-কার্ধয কর সমাধান | 

সীব। বৎস রাম ! 
জ্যেষ্ঠ। কন্/। সীতা মোর, 

সম্প্রদান কৈনু এরে করেতে তোমার: 

প্রজাপতি করুন মঙ্গল, 

স্থখে থাক ছুই জনে। 

কুশ। কুমার ভরত ! 

জ্যেষ্ঠ কন্যা মাগুবী আমার, 

জন্প্রদান কৈন্ু এরে তোমার করেতে, 

আশীর্বাদ করি, সুখে থাক দোহে। 



১ 

দীর। 

পীর । 

দশ । 

বিশ্ব! 

হরধনুর্ভঙ্জ নাটক । 

কুমার লক্ষণ ! 

উন্িল। কনিষ্ঠ কন্ঠ মোঁব, 
জন্প্রদান কৈনু এরে করেতে তোঁমাব | 

আশীর্বাদ করি, 
স্তখে থাক ছুই জনে । 

কুমার শক্রম্্ ! 

শ্রুতকীর্তি কনিষ্ঠ তনয়! মোব, 

অন্প্রদান কৈন্ু এরে তোমার কবেতে, 

আশীর্বাদ করি, স্থখে থাক দোহে | 

( পুষ্পবৃষ্টি ) 
(নেপথ্যে হুলুধঝনি, শঙ্খ বিনি প্রভৃতি ) 

মহারাজ দশরথ ! 
স্মেহের নয়নে দে'খ পুত্রবধূগণে , 

কি আর কহিব আমি, 

ন্মেহশীল তুমি, মহীপতি ! 

মহারাজ সীরধ্বজ ! 

কনিষ্ঠের সনে 

বৈবাহিক সুত্রে মোরে করিলে বন্ধন । 

এই কুটুদ্িতা জাগিয়! রহিল মোব মনে । 
মহারাজ দশরথ 1 . 

বাসন পুরিল মোব, 

এই লও শ্রীরাম তোমাব, 



বশিষ্ঠ। 

পঞ্চম অঙ্ক। ১০৫ 

এই লও লক্ষণ কুমার | 

আশীর্বাদ করি, 
জ্ীবাম, লক্ষণ, ভবত শক্রল্প, 

নলপত্রী লয়ে থাকুন কশলে | 
মহাবাজ লীনধ্বক্গ মিথিলার পতি ! 
াহারাঁজ কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্যা-উশ্বর । 
হে রাজাপিরাজ মহারাজ-দশরথ ! 

সনারে আশীষ করি, 
চিবানন্দে রহ চিরকাল | 

চলিলাম হিমা্রি-শিখবে, 
তপস্থা। করিতে এবে | 

জয় পীতারাম !-_-জয় সীতাঁরাঁগ ! 
[প্রস্থান । 

আশীর্ধাদ করি, রাম ! রাজ হও ভুমি, 
পাটরাণী হউন জানকী | 
ভরতাদি ভাতৃগণ 

তোম। দোহাকার নিয়ত করুন জেল] । 

মাওবী প্রভৃতি রাঁজকম্যাগণ 

জ্যেন্ঠ। ভগিনীর হৌন স্েছের পুত্লী : 
চারি কন্যা হৌন পতিব্রত1। 
চলুন নকলে এবে 

নম্পাদিতে অবশিষ্উ মলের কাজ । 
[সকলের প্রস্থান । 



চতুর্থ দশ্য। 

মিখিলানগরী--সীত।ব বক্ষ | 

(০৭৩2 

সীভাব সশীগণ | 

১ম সখী | এ দেখ, নই । কনক-নলিনী 

সবনী ছাডিযা। আমি'ছে যেন " 

সীভাঁব গ্রবেশ। 

২্য সখী । এস এস, সখি । ভ্রমর কোথায ? 

কেন বিবমুখ মলিন হেন ? 

লীত11 (শীত) 

কাঁদে গো পবাণ আজি তোমাসবে ছাডিছে, 

বিধি জানে, কবে পাব তোমাসবে হেবিতে ॥ 

প্রাণে প্রাণ মিলাইয়ে, খেলিতাম পুল লয়ে, 

খেলিত নয়নে সুখ, মুখভব। হানিতে ॥ 

কৃত কি যে মনে হয়, মমেই তা” পায় লয়, 

বলি বলি করি, কই পাবি ন। যে বলিতে ॥ 

কর দু'টি ধ'রে কই, ভুল ন। আমাবে সই । 
এবে গে! বিদায় হই, পতিসনে যাইতে ॥ 



11 51 

শীত । 

পী-ম। 

পঞ্চম অঙ্ক । ১১৭ 

সাবধূজ মৃহিষ।ব প্রবেশ। 

মা গো । 

€ বোদন ) 

প্রাঁণেব বন্ধন ছিড়ে, ছেড়ে যাবি দুখিনীবে 

বাছ? রে। 

কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিব তোরে । 

ঠাদপাব? কচি মুখখানি 

ম1) বলিবে কা'বে আব । 

কাঁঁবে কোলে কবে, কা'বে বুকে ধনে, 

ভুলিব মা, মনের বেদন]1। 

মা গো । 

হনেব ভিতরে কি যেন কি ক'বে, 

কি যেন কি কবে প্রাণ । 

কোলে নে মা। খেতে দে মা। 

বাবা কই £ 

চল মা 1--চল মা। 

সব] গো । 

কি ব'লে বুঝাব তোবে, 
হ'যেছি অবুঝ নিজে, 

জল-ভব।? আখি তোব হেরে । 

“শা মা? বলে? ডাক মা আমায় 

হয়েছি অধীব বড় ,* 



১০৮ হবধনুর্ডঙ্গ নাটক । 

কি বলে বিদায় দ্িব--ন। দিলেও নয, ণঁ 

সমাজের কহিন বন্ধনী, হায় হায় । 
(নেপথ্যে)। বর ক'নে বিদায়ের কাল উপস্থিত, 

ত্বর। সার” অবশিষ্ট মলের কাজ । 

দী-ম । চল, ম! 

কি কবি, উপায় আর না পাই দেখিতে | 

[নীতা । এস এস তোমরাও, দখি ! 
শেষ দেখ! দেখি আখি ভবি" | 

[ সকলে প্রস্থান । 

সীবধ্বজ ও কুশবজেব প্রবেশ। 

দীর | আনন্দে বিষাদ মোর আজ ৮-- 

বিবাহ-_-আনন্দ, 

বিদায়-বিষাদ । 

কে জানে, রে ভাই! 

পরাণে এত যে লাখে স্সেহের আঘাত । 

ক্ুশ। মভাবাজ ! কাদে, মোর প্রাণ 
শ্রুতকীত্তি মাগবীর তরে । 

কোথ। এ মিখিলা্পুরী, কোথা সে অধোপধ্য1। 

নাব। আব, ভাই ! বংলারের মবীচিক। এই | 

চল এবে বিদায়ের কাধ্য শেষ করি । 

[উভয়েব প্রস্থান | 

আরা, পরি পাহারা এজ 



পঞ্চম দৃশ্য । 
উতর নিসা 

রাজপথ | 

অভি জযআওজ সন 

দশবথ, বাম, লক্ষণ, ভরত, শক্রত্ন, বশিষ্ঠ, স্রমন্ত্, সীতা, 

দশ । 

মাগুবী, উন্মিলা, শ্রুত কীর্তি ও সৈম্তগণ | 

কহ, লুলাচার্স্য ! 
কেন হেন অমঙ্গল হেরি গতিপথে ? 

এ দেখ, আকাশের গায় 

পক্ষিগণ ভীষণ চীৎ্কাবে ; 

সৃগেরা শাবক লয়ে, 

দক্ষিণ দিকেতে ত্রত ধায় । 

এ ঘটন। সহঘা। কি হেতু % 

এ ব্যাপার নিরখিয়ণ, কম্পিত হ'তেেছে হিয়৮ 

শুন্ধপ্রায় হইতেছে মন। 

কহ, তপোধন ! 

হন। প্রচণ্ড ঝড় কি হেতু উঠিল ? 

একি গো, 

ঘন ঘন মেদিনী কম্পন, 
পি 2 



১৯৩ 

বশিষ্ট। 

দশ। 

রাম। 

লক্ষমৃণ। 

হরধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

অন্ধকারে প্রথর তপন একেব|রে হইল মীন । 

আগুপিছু কিছু নাহি দেখি, বিষম ছুর্যোগ ! 
বঞ্ধাবায়ে ভল্মরাশি উড়ি” রোধিল চক্ষুর দৃষ্টি ? 
এ কি দেখি অশুভলক্ষণ ! 

নমর, রাজী ! শীমধুস্দনে, 

এ বিপদে তিনিই সহায় । 

রক্ষা কর, দয়াময় শ্রীমধুসুদন ! 

পুজ, পুক্রন্ধধুগণে মোর, 

মন্ত্রী, পুবোহিতে, অনুগত সৈন্গণে 

তার, এ শঙ্কটে, গ্রভো। শঙ্কট-বারণ ! 

পুজ্যপাদ পিতা মহাশয় ! কিছু নাহি ভয়; 
ভক্তাধীন শ্রীমধুন্থদন 
ভক্তির আহ্বানে সদা বাধা; 

এ অকুল-বিপদ-পাথারে তিনিই তরণী। 
হের হের, 

কে আসে, কে আসে এ অনলসঙ্কাঁশ ! 

শাণিত কুঠার ক্ন্ধে, 
মুষ্টি মাঝে নভম্পশ্শী বিশাল কার্মুক। 
হে রাঘব ! 
তব কর-ভগ্ন ধনু লাগিল কি যোড়া? 

না পারি বুঝিতে মন্ম এর ; 

উগ্রমুর্তি রুদ্র কি আলি'ছে ? 



পবশু | 

বশিষ্ঠ | 

পঞ্চম অন্। ১ 

কই কই ?-- সর্বনাশ !--বর্কনাশ ! 

বিপদ ঘটিল, রাম ! 
আনি'ছে পরশ্থরাম ক্ষত্রবধকাী | 

বক্ষা নাহি আর, এ কুঠাঁরে মস্তক সবার 
ধড ছাড়ি” লুটাবে ভূতলে । 

ভার্গবের বোষাঁনলে শুক্ষ তৃণ আঁজি বে আমবা। 

কোথা যাই +-_নাহি স্থান,পড়িনু শকটে , 

মবিন্ু নিশ্চয়-মরিনু নিশ্চয় 

এল এল, জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ! 

বেগে পবশুবামেব প্রবেশ ! 

গ্রাণমামি, দীননাঁথ ! 

রদ্ধ আমি + শিশু মোঁর চারিটি কুমার ? 
অতি শিশু পুত্রবধূ চারি । 

রোষ পরিহর, দেব ! 

শ্রীপদে অভয় ভিক্ষা! করি ; 

বিপ্রপদ ভরসা আমার | 

আজ্ঞ। কব দাঁসে কি দিয়! করিবে পৃঙ্গা ? 

তিষ্ঠ নিরুত্রে, 

মম শক্রকুলোক্ডব ক্ষত্রিয় সন্তু্ন ৷ 

শীল্রব্যবারী তুমি, ভৃগুকুলমণি ! 
নহ অবিদিত শান্ত্রবিধি 

শান্ত্রবাণী--বাঙ্গণের ক্ষমাই ভূষণ? | 



১১২ হরধনুর্ভঙগ নাটক । 

পরশু | ব্রাহ্মণের মুখে আজ এ কথ শুনিলে, 

করিতাম ক্ষম। সর্বজনে | 

তোমার বচন অশ্রাব্য শ্রবণে মোর । 

ভার্গবের চিরবৈরীকুলে তোমার যজন-কাজ, 

ব্রাহ্মণ হ'য়েও তুমি মুড» নীচমতি | 
'অস্পর্শীয় অব্রান্ধণ ! 

তিষ্ঠ নিরুভরে | 

সুমন । হায় হায়, এ কি সর্বনাশ । 

ত্রাণ কর, এ শঙ্কটে, শঙ্কট-মোচন নারায়ণ 1 

দশ। হে কুঠারিনু 
পর্ধ শ্রেন্ঠ দাঁত! তুমি সমস্ত ভুবনে , 

কণ্ঠপে করিলে দান সসিহ্ধু ধরণী, 
হেন দাতা কে কোথায় ? 

ভিক্ষা! আজি ও পদ-রাঁজীবে, 

আশ্রিত জনের প্রাণ কর দান । 

কপার ভিখারী আমি, 

হে মহেক্ফ্র-ভূধর-নিবালী ! 

হে ধুঙ্জটি-প্রিয় শিষ্য ! 
পরশু । পুনঃ কহি, তিষ্ঠ নিরত্তবে, দশরথ ! 

কে ভার্গিল শৈব ধনু ? 

দশ ॥। হায়, হায়, হারাইনু রামে এই বার । 

পরশু । ভাজিয়াছে &শব ধনু জ্যেষ্ঠ পুত্র তব ? 



রাম । 

পবশ্থ। 

রাম । 

লক্ষণ । 

পম অঙ্ক । ১১৩ 

কহ, বাম! 

আমাব গুরুব ধনু তুমিই ভাঙ্জিলে ? 

তপশ্বী ভার্গব ! ক্ষম রোঁষ, 

বিপ্র তুমি, সন্তোষ ভূষণ ব্রাহ্মণের ॥ 
কেন বাক্য-আড়শ্বর ? 

কে ভাঙ্গিল শৈব ধন্ু ? 

এ দাস তোমাব, প্রভো ! 

তব বাহুবল, হরধন্থ-বল 
না বুঝিয়া কৈন্ু হেন কাজ | 

দোষী আমি, ক্ষমা! কর মোরে, ক্ষমাঁকব । 

গুরুজন ন। করে শ্রহণ বালকের অপরাধ । 

কিআশ্ত্য্য ! 

এ কি কহ রঘুমণি ? 

কাপুরুষ মহাবীর রাম ! 
এ কথ! ব।জিল বক্ষে মোর বজ্ব নম। 

শুন সবে, 

অগ্রজ নহেন রাম আজি হ'তে মোর, 

স্বয়ং স্বতশ্্ আমি 

আজি হ'তে মানব-সংসারে , 

পণ্ডিত বা মুর্খ মোবে বলুক নকলে, 

কিত্বা ভ্রাতৃমানহারী, 

নাহি ভরি আমি তায । 



ডি চা 

দশ | 

হরধনুর্ভর্গ নাটক । 

রামের কনিষ্ঠ কি না আমি, 
দেখাইব প্রমাণ তাহার লমক্ষে সবার 
শান্তি দিয়। নিন্ম ভার্গবে | 

ভার্গব! 

তুমি না কি একবিংশ বার 

সবিয়াছ ক্ষত্রিয় সংহার এ কুঠাঁবে ? 

ভাল ভাল, 

প্রতিশোধ তার হের এই বার। 

চর্ণিব কুঠার একবারে, 
আজি শরে পাঠাব তোমারে যমের ছুয়াবে 

ক্ষত্রিয়-তর্পণ আজি ত্রাঙ্মণের উষ্-রক্ত-ধারে 
বে লক্ষ্মণ !- চুপ টুপ,” ফেল্ ধন্র্বাণ , 

(হস্ত হইতে ধন্ুব্ধাণ লইয়। ভূমিতলে নিক্ষেপ 

প্রত্রশোকে ভালা”ন্ নে এ রূদ্ধ পিতারে । 

ভাগগবের পায়ে ধ'রে, 

ক্ষমা] ভিক্ষা মেগে নে রে, পায়ে লুটে পড় । 
হে ভার্গব! 

লক্ষ্মণ আণমার অবোধ কুমার, 

দোহাই তোমার | 

লক্ষ্াণে নাহিক প্রয়োজন । 

প্রয়োজন রামে শুধু । 
শুন, দাঁশরপ্রি রাম ! 



রাম । 

পঞ্চম অঞ্চ। ১১৫ 

তুমি গোর যশোলোঁপকারী ; 

আঁশ? তব মনে 

পরশু রামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইনাঁবে * 

ভাল ভাল, বুঝা যাবে আজ, 

দ[শব্থি রাম কি পরশুরাম বড | 

ভঙগিয়।! দে জীর্ণ পন, ্ 

কাপুরম-ছুর্ধত-সমাজে বীর বলি, গণ্য তুই ॥ 
ভার্গবের কাছে, অনলে পতঙ্গ দাশরথি 

তপোধন ! এ দ|স ত তাই তব পদে। 

পর্গনূণ । আর না, আর না, 

দশ। 

উচিত এন্ছান হ'তে প্রস্থান আমার । 

(প্রস্তানোদ্যত ) 

না না, 

কেমনে যাইব ফেলি” বিপদ-সাগরে 

পিতাঁরে গো, অগ্রজ ঢটিরে, রাঁজ পুভ্র-ব্ধুগণে, 

বৃশিষ্ঠ, সুঃন্ত্র সেনাগণে, কনিষ্ঠ সোদরে ! 

উভয় নঙ্কট মোর। 

দাশরথি রাম ! দেখাও বীরত্ব আজি! 

একমাত্র বীর র'ৰে এ মহীমগুলে, 

হয় তভুমি,নয় আমি; 

দুই রাম না চাহে ধরণী । 
' ক্ষমা দেহ দয়াময় !& 



পবশু। 

দশ । 

পবস্তি । 

বাম। 

হবধনুর্ভঙ্গ নাটক । 

উন্মত্ত রৃদ্ধেব বাক্য ন1 চাহি শুনিতে | 

হে ব্রাঙ্গণ । 

গো ত্রাঙ্ষণ-হিৎসা নাহি কবে কদাঁচন 

বঘুবংশে কোন জন । 

এউ হেতু ভিক্ষা মাগি, 

তব এ শাণিত কুঠাব তোমাব প্বন্ধেই থ।ক, 
না ধবিও কবে, 

বদ্ধ পিত। মোব হবেন কাতিব, খষিবব । 

ক্ষত্রিয়েব কাতিবতা। কু নহে মমতাব মোঁব । 

দেখাও অচিরে বীবপণ।, 

নহিলে তোমার নাহিক শিশ্বাব | 

স্বাধ্য/য় পবশু আব শিবের শপথ, 

হয় আজ হক্ষাকুবংশের, 

নয় এই ভার্গব্কুলেৰ 

পিগলোপ কবিব নিশ্চয় । 

হায় হায়, হারাইন্ু প্রাঁণপুজ্র বাঁমে, 

বিধি বাম মোর প্রতি | 

হে বিপদ-পিন্ু-পাবকাবী 
গোলোক বিহাবী হবি । 

বক্ষা। কব দয়াদৃি দানে । 
কই, দাশরথি বাম । কই বীবপণ। 

হে তপস্বী। 



পঞ্চম অঙ্ক । ১৯ । 

খাকুক্ 
আমাদের কণ্ঠে রত্ুহাঁর 

কিংবা তব শাণিত কুঠার ; 

থাকুক 
আমাদের কুলন্ত্রীগণের অক্ষিমুগে 

কঙজ্জল অথবা অশ্রুমবিন্্ ; 

হয় হৌক দেখিতে নয়নে 

আতীয়গণের মুখ, কিংবা শমনের সুখ, 

তাও ভাল; 

তথাপি বিপ্রের প্রতি না প্রকাশি কস্তু 
বীরদর্প। 

পবঞ্চ। বুন্িলাম এতক্ষণে, দ্াশিরঘি রাম কাপুরুষ | 

বাম । বিপ্রা তুমি, পার ৩1” বলিতে, 

অসন্তষ্ট নহি আমি ; 

কিন্ত নহি কাপুরুষ | 

পরশু | কাপুরুষ নহ, দাশরথি ? 

জীর্ণ ধনু ভাজি” হৈলে বীর-চুড়ামণি ? 
ভাঁল ভাল, বাহ্বল দেখাও, বীরেন্দ্র ! 

ভাজ এই মহাধনু । 

ভাঙ্গা থাক দরে, 

গুণ দিয়া ঘুজ দেখি শল।; 

তা? হলেও বীর বট*তুমি, 



রাম । 

পরঞ্ঠ | 

রাম। 

সকলে।। 

স্পপাশী 

হরধন্ুর্ভঙ্গ নাটক । 

নহে কাপুরুষ দাঁশরথি ! 

গ্রণিপাত চরণে তোমার, 

দাও পনুর্ধাণ, তপোঁধন | 
রাখিন্ু ভূতলে, 

বাঁছুবলে উঠাঁও অচিয়ে । 

এই ত তুলিন্ুু ধনু, 
এই আরোপিন্ু গুণ; 

হেব হের, বিগ্াবর ! 

এই ত যোজিনু শর | 

কন ভব, ফোথা এড়ি এ শর ভোঙাব ? 

ব্যর্থ নহে লক্ষ্য মোর, 

ব্যর্থ নহে শরধন্ু ধর1। 

শর নিক্ষেপিয়া, 

পশ্চাতে ভাঙ্কিব এই কাম্মক তোমার । 
জয় জয় রাম! জয় জয় রাম! 

পরশু, । বুঝিলাম এতক্ষণে, কে যে তুমি, দাঁশবধি 1 

গুরুবাঁক্য হইল স্মরণ, * 

ভুমি দেব বিঞু্ নারায়ণ টবৈকুষ্ঠের পতি । 
দপিকলদর্পহাবী, 

ভার্গবের দর্পচূর্ণকারী | 

হরিতে ভুভার, সগ্তমানতার 

দাশরথি রাম নামে এ মহীমগ্ডলে, জগ্রদীশ 



পঞ্চম অন্ব। ১১৯ 

(স্তব) 

স্ব হি ব্রন, ত্ 

ত্বংহি পঞ্চ-আনন 

ত্বং হি কুম্ম, স্বংহি মীন, কট 
জং বরাহ,. বামন ॥ 

নকেশরী, পরশ্থধারী, 

ত্বং হি দাশরথি রাঁম। 

বি চির বিশ্বতাঁত, 
স্বংহি দেব ক্রুপাঁধাঁম ॥ 

রাম রাম ! মহাবাহে। ! জানে ভা পরমেশ্বরম 

পুরাণপুরুষ্ৎ বিষণ জগত্নর্গলয়োক্ডিবম্ 

ভ্বৎ নমামি ॥” 

“নমোস্ত জগতাং নাথ | 

নমস্তভে ভক্তিভাঁবন ! | 

নমঃ কারুণিকানস্ত ! 

রামচক্দ্র ! নমোস্ততে ॥* 

পুর্ণ হ'ল মনক্কাম মোর, 

বিকুুশক্তি মম কর হে হরণ, দেব নারায়ণ ! 
জানি, দয়াময় ! ব্যর্থ নাহি হয়, 
তোমার শরের বিচিত্র লন্ধান, 

এই হেতু করি নিবেদন শ্ীপদে তোঁমর,-- 
ষেন প্রদভ ধরায় নাহি থাকি, 

৮৫ 
) 
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গর 

১৬ হরধনুর্ত্ নটিক। 

গ্াঁব পুনঃ মহেক্র অচলে, 

মণ রোধিও গতি মোর জ্যারোপিত বাঁণে, 

কিন্ত, নীতানাথ ! 

সঞ্চিয়াছি পুণ্যলেোকিচয় তপ অনুষ্ঠানে, 
এই দণ্ডে শরদণ্ডে নাশ সে সকল । 

পুণ্য লোকে রিবা কাজ আর, 

যেকালে পাইন তোম। ধনে । 

এড় শর, চক্রধর, দর্ণহাঁরী শ্ীমধুনুদন | 

রাম) ভুমি মম পুর্ব অবতার, 

না লইও দোষ মোর, 

অব্যর্থ সন্ধান, এড়িলাম বাণ, 

বেড়িলাম গতিপথ ম্বর্গের তোমার ; 

হরিলাম বিষ্ুুতেজ তোমারি আদেশে । 

(উর্ধে শরত" 
(পরগুরামের পতন ও মুচ্ছ1; কিয়ৎকাল পরে উৎ 

পরণু | প্রণিপাত ত্রিলোরের পতি! 
চলিলাম মহেন্দ্র চলে । 

জয় জয় রাম! জয় দীতারাম ! 

দকলে। জয় লীতারাম ! জয় জয় রাম! 

[সকলের ও 

সমাপ্ত । 

/ 












